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Бєлова Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
історії світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Особливості реалізації валентного потенціалу предикатів дії в семантико-синтаксичній структурі 
речень-реплік  
Щербачук Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора 
К.Ф.Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету 

 
Секція 3. Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов 

 
Ігрові методики навчання іншомовного мовлення  в період дошкільної освіти 
Ніколайчук Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету іноземної філології 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Debate in Education: Benefits and Implementation 
Людвиг Скотт (Ludwig Scott) – волонтер Корпусу Миру (Покателло, Айдахо, США) 
 
Застосування когнітивних технологій у процесі викладання іноземної мови на немовних факультетах 
Романюк Світлана Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Трофімчук Вероніка Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов Рівненського державного 
гуманітарного університету 
 
Innovative School Practice in Pre-Service Teacher Training 
Матвєйченко Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та 
перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка 
Москалець Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та 
перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка 
Денисова Наталія Богданівна – викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету 
імені Бориса Грінченка 
 
Структурування змісту навчального матеріалу студентами технічного вузу 
Губіна Алла Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету 
Мартинюк Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету 
 
Teacher Leadership in Professional Development Need: Comperative Report 
Ковальчук Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Луцького 
національного технічного університету 
 
Використання сучасної американської літератури як засобу вивчення англійської мови 
Іщук Алла Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 
 
Methodical Techniques of Formation of Intercultural Competence at the English Language Lessons 
Білоус Тамара Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 



Аудіювання та його роль у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей 
Мороз Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Василькевич Світлана Святославівна – старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Іншомовний професійно-орієнтований текст як засіб формування комунікативних вмінь студентів-
медиків 
Зубілевич Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Рівненського 
державного базового медичного коледжу 
 
Тематична структура лекції 
Смаль Оксана Віталіївна – кандидат філологічних наук, зав. кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету  
 
Dialoge und Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht 
Богатирчук Лілія Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач Ківерцівського медичного 
коледжу 
 
Особливості впровадження нових підходів у методичній підготовці майбутнього вчителя англійської мови 
Вєтрова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
School-Based Experience in New Generation Teacher Training 
Матвєйченко Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та 
перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка 
Москалець Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та 
перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка 
Денисова Наталія Богданівна – викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету 
імені Бориса Грінченка 
 
Особливості засвоєння лексичних дефініцій студентами-міжнародниками 
Олександрова Галина Мевлютівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних та 
регіональних студій Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 
 
Інноваційні технології у викладанні іноземної мови професійного спрямування 
Горобець Інна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри української та іноземної 
лінгвістики Луцького національного технічного університету 
Маковська Галина Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету 
 
Active Learning Techniques in Higher Education 
Федоришин Олександр Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Нова українська школа: реалізація змісту державної Програми з англійської мови в початковій школі 
Кукла Ольга Володимирівна – методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, магістр філології 
 
Рекомендації для ефективного навчання аудіюванню на уроках англійської мови 
Скуратівська Наталія Валеріївна – вчитель вищої категорії Рокинівського навчально-виховного комплексу 
Княгининівської сільської ради смт. Рокині 
 
Про методику викладання іноземних мов та проблему вибору відповідного методу 
Мороз Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Василькевич Світлана Святославівна – старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Використання британського фольклору на уроках англійської мови в початковій школі 
Бабіч Марія Вікторівна – вчитель Козлинської ЗОШ І-ІІ ступенів Рівненського району Рівненської області 



Мультимедія у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей 
Денисюк Лілія Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Данілова Наталія Романівна – викладач кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного 
університету 
 
Using movies to teach English 
Судима Тетяна Михайлівна – вчитель-методист Рокинівського навчально-виховного комплексу 
Княгининівської сільської ради смт. Рокині 
 
Використання діалогічного мовлення у формуванні комунікативної компетенції школярів на у роках 
іноземної мови  
Бойко Наталія Григорівна – старший викладач кафедри практики англійської мови Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Конопльова Юлія Олександрівна – вчитель англійської мови Волинського обласного ліцею з посиленою 
військовою та спортивною підготовкою 
 
Сумісне викладання як інноваційна технологія навчання іноземної мови студентів вищих навчальних 
закладів 
Губіна Алла Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету 
Мартинюк Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземної лінгвістики 
Луцького національного технічного університету 
 
Розвиток критичного мислення учнів  на уроках англійської мови як запорука успішного майбутнього 
Корба Валентина Миколаївна – вчитель вищої категорії Полтавської загальноосвітньої школи № 5 
 
Формування іншомовної компетентності учнів на уроках німецької мови шляхом розвитку навичок 
комунікативного письма 
Наумович Олена Павлівна – вчитель німецької мови Рівненської класичної гімназії “Престиж” 
Зімка Валентина Йосипівна – вчитель німецької мови Рівненської класичної гімназії “Престиж” 
 

Секція 4. Використання інноваційних технологій в процесі мовної підготовки 
студентів-філологів 

 
Special Education in Ontario : Roles and Responsibilities in Special Education 
Федоришина Вікторія Олександрівна – Колегія вчителів Онтаріо, відділ обслуговування членів Колегії, 
асистент з обліку двомовних членів Колегії (Торонто, Канада) 
 
Підготовка майбутнього викладача іноземної філології до формування англомовної лексичної 
компетентності у студентів іноземної філології 
Бегека Дмитро Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології 
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 
 
Intercultural Competence as a Key Component of Foreign Language Teaching 
Білоус Тамара Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Overcoming Language Learning Anxiety: Lowering the Affective Filter through a Virtual Teaching Model 
Маккрола Джейсон Чарльз (Jason C. McKrola) – волонтер Корпусу Миру (Портленд, Орегон, США) 
 
Використання Інтернет-ресурсів інституту Гете на заняттях з німецької мови 
Триндюк Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, м.Луцьк 
 
Дидактичний потенціал художнього тексту у формуванні іншомовної комунікативної компетенції 
студентів мовних факультетів 
Гронь Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Гронь Віталій Матвійович – викладач циклової комісії іноземних мов та туризму, голова циклової комісії 
мовознавства та суспільних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного 
університету водного господарства та природокористування 
 



Застосування інформаційних технологій як інноваційний підхід до вивчення німецької мови 
Середюк Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав.кафедри практики німецької і 
французької мов Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Роль автонаративу у процесі мовної підготовки студентів 
Ногачевська Інна Олександрівна – викладач кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського 
державного гуманітарного університету 
 
The Idea of Understanding as a “Dialogue of Capabilities” 
Михальчук Наталія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики 
англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету 
Набочук Олександр Юрійович – кандидат психологічних наук, начальник відділу освіти Рівненської районної 
державної адміністрації Рівненської області 
 
The problem of using L1 in teaching L2 
Кіндрат Наталя Павлівна – старший викладач кафедри практики англійської мови Рівненського державного 
гуманітарного університету 
 
Типи відмін латинського іменника як складова граматичної компетенції майбутніх педагогів-філологів 
Третьякова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання 
іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Aktuelle Anforderungen an das Training der Fertigkeit Sprechen im DaF-Unterricht 
Джава Надія Арсентівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики німецької та французької 
мов Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Секція 5. Зіставна етнолінгвістика та термінологія в аспекті мовних та концептуальних 

картин світу 
 
Особливості вербалізації емоцій у мовній картині світу 
Яковчук Анна Ярославівна – магістрантка факультету іноземної філології Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Воробйова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Інтерпретація мовної семантики та культурної конотації фразеологічних одиниць в україномовних 
перекладах текстів художньої літератури 
Шульжук Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри стилістики та 
культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Representation of Female Positive Inner Attributes in Polish and Chinese Proverbs from an Ethnolinguistic 
Perspective 
Харлай Оксана (Oksana Kharlay)  – кандидат філологічних наук, доцент Університету Науки та Технології 
(Макао, Китай) 
 
Psycholinguistic Context of the Idea of Understanding and the Problem of Social Intellect of the Person 
Михальчук Наталія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики 
англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету; 
Івашкевич Едуард Зенонович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 
психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Social Knowledge, Social Thinking, Social Prediction and Social Intuition in the Paradigm of Social Intellect of a 
Person 
Івашкевич Едуард Зенонович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 
психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету 
Чала Юлія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та управління 
соціальними системами НТУ «Харківський політехнічний інститут»  
 
Комп’ютерна термінологія: особливості перекладу та зміни семантики 
Николюк Тамара Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземної 
лінгвістики Луцького національного технічного університету 
Шкляєва Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземної 
лінгвістики Луцького національного технічного університету 



Особливості функціонування метафори у термінології 
Байло Юлія Валеріївна – викладач кафедри практики англійської мови Рівненського державного 
гуманітарного університету 
 
Унікальні характеристики особистості педагога та структура його соціального інтелекту 
Івашкевич Едуард Зенонович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 
психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету 
Яцюрик Алла Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука 
 
Сучасні тенденції формування лексики у сфері туристичних послуг 
Перішко Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 
Рівненського державного гуманітарного університету 
 
Соціо-оцінний концепт СОВІСТЬ у паремійних одиницях англійської та української мов 
Потапчук Світлана Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного 
університету водного господарства та природокористування 
 


