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СЕКЦІЯ 1. 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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Галик Володимир – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
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Драган Володимир – аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 
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«Взаємовідносини й співробітництво Стефана Коваліва із Іваном Франком: 

історіографія та джерельна база дослідження». 

 

Кичан Анна – студентка 2 курсу Національного університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне) спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

Чубок Тетяна – студентка 2 курсу Національного університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне) спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

«Відновлення мережі шкіл на Рівненщині у 1944 – 1953 рр.». 
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Мартинюк Світлана – студентка 4 курсу напряму підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Рівне) 

Пилипчук Аліна – студентка 4 курсу напряму підготовки «Документознавство та 

інформаційна діяльність» Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне) 

«Розвиток сільського господарства на Волині на початку ХХ століття». 

 

Матвієнко Тетяна – аспірантка кафедри педагогіки та суспільних наук вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

«Джерела до вивчення проблеми еволюції земств України на тлі суспільно-

політичних процесів доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)». 

 

Машкевич Стефан – докторант кафедри етнології та краєзнавства історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Kиївський міський транспорт у другій половині XX  – на початку 

XXI століття: основні тенденції та проблеми». 

 

Мякінченко Ірина – аспірантка кафедри історії України Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

«Міжцерковний діалог та звільнення українських полонених (2014–2017 рр.)». 

 

Носа Богдана – аспірантка кафедри історії України Ужгородського національного 

університету 

«Турпотоки як показник розвитку туризму на території Закарпаття у 

чехословацький період (1930-ті рр.)». 

 

Огар Анна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Галів Микола – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa 

«Арешт учнів української гімназії польською поліцією в Яворові (1928 р.)». 

 

Омельченко Світлана – аспірантка Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України 

«Учений Костянтин Дубняк (1890–1948): тривале повернення із забуття». 

 

Онищенко Анастасія – аспірантка Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України 

«З інтелектуальної спадщини вченого сільськогосподарської науки 

І.М.Щоголева (1873–1943)». 

 

Рудницька Людмила – аспірант кафедри історії України Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

«Передумови будівництва скляного заводу в Рокитному Овруцького повіту 

Волинської губернії». 
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Цецик Ярослав – кандидат історичних наук, доцент кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного 

університету водного господарства та природокористування  

«Роль чорносотенців в ускладненні міжнаціональних взаємовідносин у 

Волинській губернії на початку ХХ ст.». 

 

Яртим Оксана – студентка 2 курсу історичного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Діяльність ОУН у роки Другої світової війни». 

 

 



8 

СЕКЦІЯ 2. 

КРАЄЗНАВСТВО. ТУРИЗМОЗНАВСТВО. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

 

Бессарабова Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної 

культури та спорту Запорізького національного университету 

Батирь Каріна – студентка факультету фізичного виховання Запорізького 

національного університету 

«Влияние занятий кроссфитом на функциональное состояние организма». 

 

Власенко Валерій – завідувач секції історії кафедри конституційного права, 

теорії та історії держави і права Сумського державного університету 

Лобко Наталія – доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави 

і права Сумського державного університету 

«Туризмознавство у Задарському університеті (Хорватія)». 

 

Зякун Алла – кандидат історичних наук, доцент кафедри конституційного права, 

теорії та історії держави і права Навчально наукового інституту права Сумського 

державного університету 

«Сучасне районування види та напрямки розвитку міжнародного туризму». 

 

Іваніцький Роман – старший викладач кафедри спортивно-масової та 

туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки 

«Деякі аспекти організації фізичного виховання дітей з вадами слуху». 

 

Коверза Олександр – магістрант Київського національного університету 

фізичного виховання і спорту України, факультет здоров’я, ФВ та туризму, 

спеціальність «Фізична культура і спорт», спеціалізація «Фітнес та рекреація» 

«Історичні передумови здорового способу життя у стародавньому світі 

(відпочинок, вільний час і дозвілля)». 

 

Кондрацька Галина – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

спортивних дисциплін та методики їх викладання Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Юзвак Іван – студент навчально-наукового інституту фізичної культури і 

здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Методика фізичної підготовки студентів 1-2 курсів». 

 

Макаров Дмитро – студент Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

«Комплексний підхід у процесі тренування шашкістів». 

 

Нестеренко Вадим – кандидат історичних наук, доцент Сумського державного 

університету 

«Зміст навчання при підготовці фахівців за спеціальністю «Туризм». 
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Омельяненко Галина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методики фізичного виховання і спорту Запорізького національного 

університету 

Бєлозеров Єгор – студент факультету фізичного виховання Запорізького 

національного університету 

«Використання українських народних ігор на уроках фізичного виховання 

молодших школярів». 

 

Сеньків Мар’ян – аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України 

«Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму в умовах 

євроінтеграції». 

 

Соколова Ольга – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Запорізького національного 

університету 

Саміленко Максим – студент факультету фізичного виховання Запорізького 

національного університету 

«Построение учебно-тренировочного процесса юных тяжелоатлеток». 

 

Теліженко Людмила – доктор філософських наук, доцент кафедри 

конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного 

університету 

«Туризм як сутнісна потреба людини». 

 

Тищенко Валерія – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Запорізького національного 

університету 

Гуденко Олександр – студент факультету фізичного виховання Запорізького 

національного університету 

«Індивідуальний підхід до процесу фізичного виховання студентів закладів 

вищої освіти». 

 

Тищенко Валерія – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Запорізького національного 

університету 

Лущенко Тетяна – студентка факультету фізичного виховання Запорізького 

національного університету 

«Система физического воспитания в Запорожской Сечи». 
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СЕКЦІЯ 3. 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

Бєлікова Валентина – кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений 

працівник культури України, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 

хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету 

«Музичний фольклор як основа розвитку творчо-потенційних сил 

особистості». 

 

Душний Андрій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних 

музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук 

педагогічної освіти, Заслужений діяч естрадного мистецтва України 

Пиц Богдан – доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

Заслужений діяч естрадного мистецтва України 

«Становлення баяніста-акордеоніста початкової ланки навчання на 

прикладі конкурсу «Perpetuum Mobile» (Дрогобич, 2018)». 

 

Маліновський Віктор – магістрант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету ім. І. Франка 

«Синтез класичного та постмодерн танцю як фундамент для більшого 

впливу ідейної та емоційної сфери вистави на глядача». 

 

Пасічняк Лілія – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної 

україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового 

Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

«Традиційна інструментальна музика карпатських українців-гуцулів (на 

матеріалі польових спостережень та досліджень І.В.Мацієвського)». 

 

Собіль Іван – студент Інституту музичного мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Душний Андрій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних 

музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук 

педагогічної освіти, Заслужений діяч естрадного мистецтва України 

«Творчість Володимира Зубицького у рамках міжнародного конкурсу 

баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile». 

 

Стефіна Надія – кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка 

«Український дитячий музичний фольклор – джерело емоційної насолоди та 

ефективний засіб музичного виховання учнів молодшого шкільного віку на уроках 

музичного мистецтва». 
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Удріс Ірина – кандидат мистецтвознавства, кафедра образотворчого мистецтва 

Криворізького державного педагогічного університету 

«Археологічні з’їзди початку ХХ століття в Харкові та Катеринославі: 

дослідження українського мистецтва». 

 

Чуйко Олег – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну і 

теорії мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

«Русько-угорські культурні зв’язки в системі розвитку галицької 

архітектурної школи другої половини ХІІ – початку ХІІІ століть». 
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СЕКЦІЯ 4. 

ПЕДАГОГІКА. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 

 

Агалець Інна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

НАПН України 

«Анотування й реферування як необхідні науково-інформаційні навички 

майбутнього науковця». 

 

Алексєєнко-Лемовська Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

«Структура та функції методичної компетентності вихователів закладів 

дошкільної освіти». 

 

Атрощенко Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету 

«Полікультурна освіта як дефініція педагогічних досліджень». 

 

Баяновська Марія – кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD), доцент, 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закарпатського 

інституту ППО 

«Вплив Реформації на духовний світ людини». 

 

Білевич Ігор – Заслужений майстер народної творчості, старший викладач 

кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

«Розвиток творчого мислення студентів у процесі проектування традиційної 

дерев'яної іграшки». 

 

Білевич Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

«Формування інноваційної компетентності студентів у процесі 

етнодизайнерського проектування». 

 

Благосмислов Олександр – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

кафедри технологічної та професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

«Наукові підходи до підготовки майбутніх учителів трудового навчання та 

технологій в умовах Нової української школи». 

 

Блудова Юлія – викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради 

«Методологічні підходи формування художньо-естетичного смаку дітей 

молодшого шкільного віку». 

 



13 

Борисенко Надія – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

«Готовність майбутнього вчителя технологій до творчої професійної 

діяльності». 

 

Боць Лілія – викладач іноземної мови природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

«Tips how to improve language skills». 

 

Бровко Катерина  – аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка  

«Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури 

студентів». 

 

Булгаков Віктор – голова спілки ГО «Спілка екологів України» 

Баштова Марія – учитель географії, ЦАО Free school 

«Геоморфологічний термінологічний словник як інструмент для формування 

понять в курсі географії основної школи». 

 

Булеза Богдана – лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні 

«Сучасні підходи до профілактики наркоманії серед молоді в США» 

 

Варга Наталія – аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

Ужгородського національного університету 

«Деякі аспекти науково-дослідницької діяльності у вищій школі європейських 

країн». 

 

Вербенець Анна – аспірант кафедри педагогіки Криворізького державного 

педагогічного університету 

«Принципи удосконалення та моніторингу якості інклюзивної освіти». 

 

Виштак Ольга – викладач методики виховної роботи вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України ВНКЗ «Білгород-

Дністровське педагогічне училище» Одеської області 

«Інноваційні та нестандартні форми роботи у виховній діяльності». 

 

Воїтелєва Галина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

«Використання різних методичних прийомів на уроках трудового навчання 

для розвитку комунікативних здібностей учнів». 

 

Гайова Юлія – студентка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

«Ознайомлення з народнопоетичними символами в початковій школі». 
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Галатюк Тарас – аспірант кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та 

соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету 

Галатюк Юрій – кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики 

викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету 

«Творча навчально-пізнавальна діяльність у процесі формування 

методологічної культури учнів». 

 

Галицька Наталя – аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й 

інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської 

міської ради 

«Показники ефективності навчання на уроках біології періоду реформування 

освіти в 70-ті – 80-ті роки ХХ ст.». 

 

Годецька Тетяна – науковий співробітник відділу наукової реферативної та 

аналітичної інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В.О.Сухомлинського 

«Булінг: сучасний стан та перспективи». 

 

Дацків Ірина – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету 

«Teaching listening skills for ESP students in tourism faculty». 

 

Дригота Тетяна – аспірант кафедри інформаційних технологій і програмування 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Твердохліб Ігор – кандидат педагогічних наук_ доцент кафедри інформаційних 

технологій і програмування Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

«Мобільні операційні системи як невід’ємна складова сучасного курсу «Теорія 

операційних систем». 

 

Дружененко Раїса – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 

«Ознаки і властивості методичної системи навчання мови». 

 

Дурдас Алла – аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

«Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект». 

 

Жигайло Оксана – кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики, 

інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Забуга Соломія – студентка 2 курсу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

«Стимулювання пізнавальних інтересів учнів початкової школи на уроках 

математики». 
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Жигайло Оксана – кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики, 

інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Крецул Олена – магістрантка Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

«Особливості використання групової форми роботи на уроках математики у 

початковій школі». 

 

Жигайло Оксана – кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики, 

інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Михайлишин Наталія – магістрантка Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

«Розвиток творчої активності учнів на уроках математики у початковій 

школі». 

 

Загородня Алла  – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу історії педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України 

«Аналіз дисбалансу попиту та пропозиції на фахівців економічної галузі на 

ринку праці України». 

 

Зайцева Ірина – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови 

і перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного 

університету 

«Використання телепередач для навчання студентів дискусії англійською 

мовою». 

 

Зварич Мар’яна – студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

«Дидактична гра на уроках української мови в початковій школі». 

 

Звєкова Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

«Роль позакласної діяльності під час дозвілля молодших школярів». 

 

Зенькович Юлія – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

образотворчого мистецтва факультету мистецтв Криворізького державного 

педагогічного університету 

«Питання перетворення форми в навчально-творчих роботах студентів 

художнього спрямування». 

 

Калинич Марія – кандидат педагогічних наук, аспірантка кафедри педагогіки 

вищої школи та освітнього менеджменту Черкаського національного університету 

імемі Богдана Хмельницького 

«Аналіз систематичного та культурологічного підходів в процесі формування 

фахової компетентності майбутніх перекладачів художньої літератури». 
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Калита Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

Мачогон Божена – студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Виховання ціннісного ставлення до особистості в учнів початкової школи». 

 

Калініна Ірина – аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

«Інноваційні підходи щодо професійної адаптації державних службовців до 

управлінської діяльності». 

 

Кизенко Василь – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

«Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах 

профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації». 

 

Кизенко Василь – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

Савченко Михайло – учитель-методист історії, Заслужений вчитель України, 

заступник директора з навчально-методичної роботи Київської гімназії східних мов № 1 

«Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-

громадянських цінностей». 

 

Кирильчук Ігор – здобувач наукового ступеня 

Кирильчук Юрій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики професійної освіти Рівненського державного гуманітарного університету 

«Навчальний текст у структурі самостійної роботи підготовки вчителів 

трудового навчання». 

 

Ковальчук Володимир – доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики, 

інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Касперська Марія – студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Методичні особливості проведення позаурочної роботи з математики в 

початковій школі». 

 

Коломієць Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних 

технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

«Cучасні тенденції розвитку особистості педагога ЗВО». 

 

Кондратенко Тетяна – здобувач кафедри технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

«Актуалізація методики формування у майбутніх учителів технологій 

економічної компетентності». 
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Коноплян Наталія – магістрант кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 

«Психолого-педагогічні особливості проведення ігор у дошкільному закладі». 

 

Костенко Тетяна – студентка 4 курсу відділення  «Початкова освіта» ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Керівник: Звягіна Лариса – викладач методики виховної роботи вищої 

кваліфікаційної категорії, ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Одеської області 

«Шкільне самоврядування як засіб формування активної життєвої позиції 

школяра». 

 

Костіна Валентина – докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

«Інновації у методичному забезпеченні професійної підготовки фахівців 

соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів». 

 

Костюк Тетяна – кандидат політичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Виговська Ольга – кандидат політичних наук, завідувач науково-дослідної 

лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Маньковська Ірина – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

«Інтернаціоналізації вищої освіти та її ризикоформуючий потенціал». 

 

Косянчук Сергій – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

«Соціономічна сутність дидактичних технологій як основа освітньої 

стратегії і навчання». 

 

Кравченко-Дзондза Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Гринчак Ірина – студентка третього курсу факультету початкової та мистецької 

освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Формування ціннісного ставлення до рідного краю в учнів початкової школи». 

 

Кравченко-Дзондза Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Кахнич Ірина – магістр факультету початкової та мистецької освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи». 
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Кравченко-Дзондза Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Матіко Марія – магістр факультету початкової та мистецької освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Проблеми сучасної літературної освіти в контексті початкової школи». 
 

Кравчук Ольга – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України 

«Креативність учнів як компентнісний результат профільного навчання 

(актуалізація проблеми)». 
 

Криштанович Мирослав – доктор наук державного управління, доцент, професор 

кафедри педагогіки та соціального управління НУ «Львівська політехніка» 

Криштанович Світлана – кандидат наук державного управління, доцент кафедри 

економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного 

університету фізичної культури 

«Формування професійно-педагогічної компетентності викладача у ВНЗ». 
 

Криштанович Світлана – кандидат наук державного управління, доцент кафедри 

економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного 

університету фізичної культури 

«Етапи підготовки системи формування професійної компетентності 

спортивних менеджерів». 
 

Кропочева Наталія – науковий співробітник Державної науково-педагогічної 

бібліотеки імені В.О.Сухомлинського 

«Основні поняття мікроісторичного напряму в Німеччині». 
 

Курок Віра – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

«Педагогічні умови формування технічної компетентності у майбутніх 

вчителів трудового навчання та технологій». 
 

Куценко Інна – студентка факультету педагогіки та психології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

«Характеристика можливостей опанування дітьми дошкільного віку 

іноземною мовою». 
 

Куценко Ірина – аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ 

«Херсонської академії неперервної освіти» 

«Сутність поняття «моніторинг навчальних досягнень студентів морських 

навчальних закладів». 
 

Лебедєв Дмитро – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та 

методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова 

«Реалії трудової підготовки та дизайн-освіти в загальноосвітній школі у 

контексті впровадження нової (2017 р) програми шкільного предмету «Трудове 

навчання». 
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Маріна Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 

англійського усного та писемного мовлення Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

Єгорова Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 

англійського усного та писемного мовлення Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

«Teaching reading in the twenty-first century: challenges in the digital age». 

 

Марченко Станіслав – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

«Використання параметричного моделювання об’єктів праці при підготовці 

майбутніх учителів технологій». 

 

Медвідь Сергій – старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

«Використання ІКТ технологій для контролю знань студентів при вивченні 

машинознавчих дисциплін». 

 

Мигалина Зоряна – викладач кафедри англійської мови Ужгородського 

національного університету 

«Організація навчання дітей-мігрантів в США». 

 

Минзул Наталя – магістрант кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 

«Актуальність використання ігор під час оздоровлення дошкільнят». 

 

Павленко Віта – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Теорії креативності». 

 

Петренко Леся – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка 

«Погляди Г. Ващенка на духовно-моральне виховання української молоді». 

 

Петрушова Наталія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і 

слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

Черчата Лідія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і 

слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка  

«Викладач іноземної мови як приклад для майбутнього педагога». 

 

Пилипишин Олег – кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки вищої 

школи та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» 

«Історіографія синергетичних педагогічних технологій». 
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Повідайчик Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету 

«Культурологічний підхід до науково-дослідницької підготовки соціальних 

працівників». 

 

Подчерняєва Наталія – аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди 

«Досвід роботи шкільного євроклубу зі сприяння громадській партиципації 

молоді (на прикладі роботи євроклубу «Бджілка» Харківської спеціалізованої 

школи № 73)». 

 

Пономаренко Наталія – студентка 5 курсу ДНУ імені О.Гончара 

Дядя Валентина – викладач кафедри романської філології ДНУ імені О.Гончара 

«Використання кейс-методу на уроках іноземної мови». 

 

Ракітянська Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного 

педагогічного університету 

Пономаренко Тетяна – старший викладач кафедри методики музичного 

виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного 

університету 

«Предметно-інтегрований напрям професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва». 

 

Савченко Карина – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету 

«Вивчення проблеми розвитку комунікативного потенціалу студентів вищої 

школи». 

 

Салань Наталя – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Дячок Марія – магістрантка факультету початкової та мистецької освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Позакласна робота з інформатики у початковій школі як одна з основних 

форм підвищення знань учнів». 

 

Салань Наталя – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Цмоканич Марія Володимирівна – магістрантка факультету початкової та 

мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка 

«Використання формально-логічних прийомів розумової діяльності на уроках 

інформатики у початковій школі». 
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Селецький Андрій – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у 

сфері освіти ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського 

«Науково-педагогічна бібліотека в інформаційно-аналітичному супроводі 

освіти». 

 

Стрілець Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких 

дисциплін і методик навчання Державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

«Мистецтво етнічного одягу як феномен українського народу».  

 

Тичина Ірина – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

«Концептуальні аспекти підготовки військових фахівців  в Україні на 

сучасному етапі». 

 

Хоруженко Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

«Шляхи активізації процесу фахової підготовки майбутніх учителів 

технологій під час проведення лабораторних занять». 

 

Царалунга Тетяна – студентка 4 курсу відділення «Початкова освіта» ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Керівник: Звягіна Лариса – викладач методики виховної роботи вищої 

кваліфікаційної категорії, ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Одеської області 

«Вплив діяльності позашкільних закладів на розвиток творчої особистості 

школяра». 

 

Черняк Сергій – кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

«Освітньо-педагогічне прогнозування: постановка проблеми». 

 

Чирко Наталія – вчитель інформатики Бучанського НВК СЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3, магістрантка факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах 

інклюзивної освіти». 

 

Чопик Юрій – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету 

«Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підґрунтя у розвитку освіти 

України». 
 

Чорноус Оксана – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник вівдділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України  

«Роль мультимедійних технологій у розвитку основних якостей 

старшокласників для професійного самовизначення».  
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СЕКЦІЯ 5. 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 

Азаров Артур – студент 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Шуміло Маргарита – студентка 3 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

«Роль студенческого самоуправления в жизни студентов ДНМУ». 

 

Акритова Анжеліка – студентка 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Судово-психологічна експертиза: загальний аналіз і роль у сфері медичного 

права». 

 

Балабанов Олександр – студент 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Висновок експерта: форма і зміст». 

 

Березко Іванна – науковий співробітник інституту психології імені Г.С.Костюка 

АПН України 

«Самопроектування як психологічний ресурс під час онкологічного 

захворювання». 

 

Булавенко Єлизавета – студентка 4 курсу відділення «Початкова освіта» ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Науковий керівник: Бойчук Валентина – викладач соціальних дисциплін вищої 

кваліфікаційної категорії ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Одеської області 

«Використання арт-терапевтичних технологій у соціально-педагогічній 

діяльності школи». 

 

Волков Олександр – студент 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Медично-правові аспекти надання медичної допомоги у психіатрії». 

 

 



23 

Гаврилюк Ольга – аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання Національної академії педагогічних наук 

Науковий керівник: Т.Вакалюк – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

«Необхідність підготовки бакалаврів статистики в Україні». 

 

Гарапко Віктор – докторант кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, Почесний консул Литовської республіки в 

м. Ужгороді та Закарпатській області 

«Розпад СРСР і визначення пріоритетів зовнішньої політики Литви у перше 

десятиліття її незалежності (східні аспекти)». 

 

Гребоножко Євген – аспірант кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління». 

 

Зубчик Олег – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри державного 

управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Концепт «конкурентоспроможність» у дослідженні державної освітньої 

політики». 

 

Кантор Наталія – старший викладач кафедри правознавства, соціології та 

політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Особливості нормативно-правового регулювання відносин у сфері освіти». 

 

Кащій Уляна – студентка 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Право на захист від дискримінації у сучасній медицині». 

 

Кірєєв Денис – здобувач кафедри державного управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Рынок» как механизм управления информационной экономикой в Украине». 

 

Копельців-Левицька Єлизавета – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

«Проблема торгівлі людьми». 

 

Кошелєва Тетяна – викладач психології вищої кваліфікаційної категорії ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області 

«Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів». 
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Курок Роман – кандидат юридичних наук, доцент спеціальної кафедри 

Національної академії Служби безпеки України 

«Інформаційна безпека України: сучасні виклики і загрози». 
 

Кутейко Вікторія – студентка 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Державний нагляд і контроль у сфері охорони здоров'я». 
 

Лежньов Руслан – студент 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Международные и регионарные стандарты в сфере оказания паллиативной 

помощи». 
 

Люльченко Вячеслав – викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

«Перспектива впровадження інновацій у процес підготовки майбутнього 

інженера-педагога харчової галузі». 
 

Ляшенко Віктор – доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

«Напрями забезпечення ефективності стратегічного управління соціально-

економічними системами». 
 

Малініна Лоліта – аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

«Підходи до класифікації труднощів у навчанні дітей молодшого шкільного 

віку: соціально-педагогічний аспект». 
 

Наріжний Юрій – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (ДДУВС) 

«Гении визуализации философских понятий». 
 

Омельченко Єлизавета – студентка 4 курсу І-го медичного факультету 

Донецького національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Контроль качества оказания медицинской помощи: понятие, виды, субъекты». 
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Поліщук Ангеліна – студентка 2 курсу групи Б-ПД-631 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Тищенкова Ірина – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових 

дисциплін та адміністрування Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

«Електронні петиції як інноваційна форма звернення громадян: переваги та 

недоліки». 

 

Прочитанська Ганна – студентка 4 курсу відділення «Початкова освіта» ВНКЗ 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Науковий керівник: Бойчук Валентина – викладач соціальних дисціплін вищої 

кваліфікаційної категорії ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» 

Одеської області 

«Соціально-особистісна діяльність школяра через участь в громадських 

організаціях». 

 

Стефанович Аліна – студентка кафедри соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені І.Сікорського» 

Пазич Анна – студентка кафедри соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені І.Сікорського» 

«Трудова міграція населення України: переваги та недоліки». 

 

Хижий Богдан – студент 4 курсу І-го медичного факультету Донецького 

національного медичного університету (м. Лиман, Україна) 

Давидов Павло – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови І-

го медичного факультету Донецького національного медичного університету 

(м. Лиман, Україна) 

«Особливості призначення медичної експертизи при порушенні медичними 

працівниками професійних обов’язків». 

 

Шокало Юлія – кандидат історичних наук, доцент, керівник гуртка Обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук 

учнівської молоді» Рівненської обласної ради 

Бородинський Марк – дійсний член Рівненської Малої академії наук учнівської 

молоді 

«Соціологія архітектури та соціальні основи архітектурного проектування». 
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СЕКЦІЯ 6. 

ФІЛОЛОГІЯ 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

Гонсалєс-Муніс Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

«Образ дзеркала в поезії Сильвії Плат». 

 

Зимомря Іван – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

практики перекладу Ужгородського національного університету 

Ґричка Яцек – студент Поморської академії в Слупську (Польща) 

«Die verhängnisvolle Liebe und ihre Folgen in der Novelle «Aquis Submersus» von 

Theodor Storm». 

 

Зимомря Іван – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

практики перекладу Ужгородського національного університету 

Карпєй Саманта – студентка Поморської академії в Слупську (Польща) 

«Rauscherfahrung als Faktor in der deutschsprachigen Literatur». 

 

Зимомря Олена – кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних 

комунікацій Ужгородського національного університету 

«Особливості інтерпретації текстових структур з проекцією на аспекти 

міжкультурної комунікації». 

 

Комарова Олександра – магістр кафедри англійської філології Харківського 

національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди.  

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Л. М. Корнільєва 

«У. Шекспір та англійські романтики». 

 

Корівчак Людмила – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Херсонського державного унівеситету 

«Теоретичний аспект естетичного ідеалу М.Чернявського-лірика». 

 

Літак Антоніна – викладач кафедри англійської філології, здобувач кафедри 

слов’янської філології та світової літератури Ужгородського національного 

університету 

«Real-life and Fictional Teachers as the Focus of the 21st Century Academic 

Research». 
 

Малинка Микола – старший викладач кафедри гуманітарно-мистецьких 

дисциплін та технологій легкої промисловості Київського національного університету 

технологій та дизайну 

Александрович Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості Київського 

національного університету технологій та дизайну 

«Глоси як позасюжетний елемент Українського хронографа ХVІ ст.». 
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Мандзюк Роман – аспірант, викладач кафедри теорії та практики перекладу 

Ужгородського національного університету 

«Стильові особливості прози Карсон Маккалерс». 

 

МОВОЗНАВСТВО 

 

Аккурт Владислава – викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної 

лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського» 

«Судовий дискурс як юридичний тип інституційного дискурсу і його жанрово-

стилістичні особливості в англійській мові». 

 

Беценко Тетяна – доктор філологічних наук, професор, професор, професор 

кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

«Закони в системі географічного позначення топооб’єктів (на прикладі назв 

Сумського регіону)». 

 

Бичкова Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

«Особливості невербальної комунікативної поведінки українців у ситуації 

встановлення контакту (на матеріалі сучасної прози)». 

 

Дворова Ксенія – викладач кафедри німецької філології Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

«Особливості любовної СМС-комунікації в німецькій мові». 

 

Зимомря Мирослава – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських 

мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

«Особливості фонетико-графічної трансформації англійських запозичень в 

українській мові». 

 

Івасюта Марина – кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та 

культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

«Образ-символ Дунай у творах Ю. Федьковича». 

 

Ковалишин Катерина – магістрантка Інституту іноземних мов Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Емотивне значення та формування емотивної лексики». 

 

Махоніна Наталія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

філології ДНУ імені Олеся Гончара 

«Wiederspiegelung der Emotionen in deutschen Phraseologismen». 
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Патен Ірина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та 

міжкультурної комунікації Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

«Вербалізація концепту гроші у складі слов’янських та германських 

фразеологічних одиниць». 

 

Пізнюк Леся – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій 

«Кілька зауваг до тенденцій і перспектив розвитку документної лінгвістики в 

Україні». 

 

Пригодій Оксана – аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови КНУ ім.Т.Г.Шевченка 

«Поняття концепту в просторі міжкультурної комунікації». 

 

Ткачик Олена – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

Марценюк Вікторія – студентка факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

«The color picture of the world in linguistics». 

 

Ткачик Олена – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

Штанюк Альона – студентка факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського 

«Тенденції виникнення неологізмів у словниковому складі сучасної англійської 

мови». 

 

Федишин Мар’яна – аспірант кафедри англійської філології Ужгородського 

національного університету 

«До питання релігійного, теологічного та теолінгвістичного дискурсів». 

 

Яригіна Надія – магістр Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С.Сковороди 

«Здобутки сучасної англійської фразеології та перспективи подальшого 

розвитку». 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Белоусова-Зомбор Герда – спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

німецької мови Природничо-гуманітарного коледжу Ужгородського національного 

університету 

«Основні проблеми у викладанні німецької мови як другої іноземної та можливі 

шляхи їхнього вирішення». 

 

Гордєєва Анжела – доцент кафедри іноземних мов факультетів психології і 

соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Developing ESP study materials for psychology students». 
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Макухіна Світлана – викладач кафедри іноземних мов Херсонського державного 

аграрного університету 

«Специфіка іншомовної професійної підготовки студентів в умовах 

міжкультурної комунікації». 

 

Марцинкевич Аліна – магістрант кафедри іноземної філології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

«Електронні засоби схематизації змісту прочитаного як опора у навчанні 

старшокласників аналітичного читання». 

 

Поліщук Олександр – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

«ESP». 
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СЕКЦІЯ 7. 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

Авраменко Олег – доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри 

техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Ільніцька Катерина – викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх 

викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

«Формування техніко-технологічної міжпредметної компетентності 

майбутніх учителів фізики: фізика, електроніка, нанотехнологія». 

 

Іванченко Ольга – кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

«Оцінка життєвого стану деревних насаджень Соснового скверу м. Дніпро». 

 

Македон Геннадій – старший викладач кафедри інформатики і системології 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

«Інноваційні ІТ-технології у процесі викладання у вищих закладах освіти 

економічного спрямування». 

 

Пазич Анна – студентка кафедри соціології факультету соціології і права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені І.Сікорського» 

«Вплив державної політики в країні на екологічний стан». 

 

Ткаченко Ігор – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики і 

астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

«Астрономічні знання у формуванні наукової картини світу». 
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