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соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНУ 
Зимомря Микола Іванович, д-р філол. н., професор, 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
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педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  
Кінщак Олександр Михайлович, кандидат філологічних 
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3 
 

mailto:ilp.kiu1018@gmail.com
mailto:info@kymu.edu.ua


 
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
“ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

ПЕРЕКЛАДУ, ПСИХОЛОГІЇ, СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ” 

23 березня 2021 року  
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ – онлайн 

 на платформі ZOOM: 
ID конференції: 5419500628 

Пароль: 111111 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ТА ДИСКУСНІ 
ПЛАТФОРМИ (14.00 – 14.40; 14.45-15.30) 

Місце проведення: музей КиМУ (ауд. 407) 
Початок о 14.00 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА: 
Хачатур Володимирович Хачатурян, професор, Президент 
Київського міжнародного університету  
Світлана Миколаївна Мартиненко, д-р пед. н., професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Київського 
міжнародного університету  
Людмила Іванівна Шумигора, професор, віце-президент 
Київського міжнародного університету 
 

ПАНЕЛЬНІ ДОПОВІДІ 
 

Андрієнко Тетяна Петрівна, доцент, професор кафедри 
германських мов та перекладу, Навчально-наукового інституту 
лінгвістики та психології КиМУ. Genin Vlad, PhD, Professor 
Westcliff University, California USA. 

Higher education of global business leaders in light of 
employers’ expectations.  

Зимомря Микола Іванович, д-р філол. н., професор, 
завідувач кафедри германських мов і перекладознавства 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франк.  

Перекладацька спадщина Дмитра Павличка. 
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Олександренко Катерина Валентинівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов 
Хмельницький національний університет. 

Аналіз соціально-психологічних механізмів розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця 
з  міжнародних відносин. 

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних 
наук, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНУ. 

Кравчина Тетяна Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Хмельницький 
національний університет.  

Проблема художньо-естетичного виховання на уроках 
іноземної мови. 

Шовкопляс Галина Євгенівна, доцент кафедри світової 
літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Драматичні поеми Віри Вовк: мандри за істиною (на 
матеріалі п’єси В. Вовк «Смішний святий». 
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ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ (ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА 

ПРОВЕДЕННЯ) 
 Актуальні проблеми художнього та галузевого перекладу 
 Сучасний літературний процес: проблеми, постаті, вектори 

художнього пошукуМетодичні аспекти викладання іноземних 
мов, перекладу, психології та світової літератури; новітні 
технології мовної освіти в Україні 

 Психологія (емпіричний фундамент психодіагностики) 
 Педагогіка (новітні засоби навчання) 
 Концептологія славістичних досліджень; 
 Жанрові параметри комунікації в сучасному суспільстві 
 Лінгвокультурний, комунікативний та концептуальний вектори 

англо- та україномовного простору 
 

Секція 1. Актуальні проблеми художнього та галузевого 
перекладу 

Керівник: проф.. Кінщак О.М. 
Секретар: доц. Тимошенко І.Б. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 5419500628;  
Пароль: 111111 
 

Мельник Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, 
доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій, Національний авіаційний університет 
(м.Київ, Україна).  

Термінологічні проблеми перекладу  науково-
публіцистичного дискурсу.  

Бессараб Олександр Володимирович, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри  зарубіжної філології 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(м. Київ, Україна).  

Декодування наративних моделей при перекладі творів 
Юсуфа Зейдана. 

Величко Неля Анатоліївна (м.Київ), професор кафедри 
хорового диригування Національної музичної академії України 
імені П.І.Чайковського, заслужений працівник культури України, 
доцент.  

Канонічність перекладу та музичної термінології в сфері 
хорового мистецтва України XX – початку XXI ст. 
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Воробйова Оксана Сергіївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу, 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Україна, Полтава.  

Особливості перекладу наукової статті у сфері 
юриспруденції. 

Гнєдкова Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри зарубіжної філології, Таврійський національний 
університет ім. В. І. Вернадського.  

Проблема еквівалентності в крос-системному юридичному 
перекладі. 

Кінщак Олександр Михайлович, кандидат філологічних 
наук, доцент, професор, завідувач кафедри германських мов і 
перекладу Навчально-наукового інституту лінгвістики та 
психології Київського міжнародного університету.  

Equivalence Criteria («Критерії Еквівалентності») 
Котвицька Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу 
німецької мови факультету лінгвістики, Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського".  

Переклад німецьких об’єктних та суб’єктних мемуарів 
українською мовою: питання функціональної еквівалентності. 

Лазебна Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 
доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу 
німецької мови факультету лінгвістики, Національний технічний 
університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського".  

Oxymora als komische Überraschungseffekte in Witzen. 
Мартиросян Людмила Іванівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки, 
Українська медична стоматологічна академія, м Полтава.  

Інтерактивне спілкування іноземних студентів-медиків як 
професійно-етичний феномен. 

Новосілець Олена Володимирівна, викладач кафедри 
іноземних мов Національного університету «Львівська 
політехніка»  

Термінологічні проблеми науково-технічного перекладу. 
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Сахнова Ніка Миколаївна, доцент кафедри германських 

мов та перекладу Київського міжнародного університету. Україна, 
Київ.  

Прагматичні алгоритми динамічної та формальної 
еквівалентності. 

Аносова Анастасія Віталіївна, асистент кафедри 
зарубіжної філології Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського.  

Концепт простору в англійській мовній картині світу доби 
Середньовіччя. 

Величко-Соломенник Злата Юріївна, викладач кафедри 
хорового диригування Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського, здобувач. (м. Київ)  

Теоретичні аспекти перекладацької діяльності у 
виконавській практиці. 

Глаголєва Юлія Олегівна, магістрантка 2 курсу Навчально-
наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  

Сучасні проблеми перекладу військової термінології. 
Лавриненко Олександр О.лександрович, доцент кафедри 

германських мов та перекладу Київського міжнародного 
університету. Україна, Київ.  

Міжгалузева інтерференція юридичного перекладу (на 
матеріалі договорів). 

Лахно Михайло Олегович, магістрант ІІ курсу, кафедри 
германських мов та перекладу, Навчально-наукового інституту 
лінгвістики та психології КиМУ.  

Сучасні особливості класифікації термінів. 
Мала Яна Юріївна, магістранта 2 курсу Навчально-

наукового інституту лінгвістики і психології КиМУ.  
Вплив особливостей авторської мовної картини світу на 

вибір перекладачами способів перекладу (перекладацькі 
трансформації). 

Рябцева Альона Юріївна, магістрантка 2 курсу 
Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  

Економічний переклад, як один із найскладніших видів 
перекладу. 
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Циганчук Михайло Олександрович, викладач кафедри 

іноземних мов Київського міжнародного університету  
Переклад мовних реалій як одиниць безеквівалентної 

лексики. 
Чебанівська Анастасія Андріївна, магістрантка 1 курсу 

Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  
Передача в перекладі лексико-семантичних особливостей 

фразеологізмів. 
Щудла Наталія Михайлівна, доцент кафедри германських 

мов та перекладу Київського міжнародного університету.  
Особливості перекладу медичних неологізмів в сучасній 

англійській мові. 
Юрченко Ольга Олегівна, магістр філології, старший 

викладач кафедри зарубіжної філології Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського.  

Переклад англомовних багатокомпонентних технічних 
термінів на матеріалі текстів з матеріалознавства. 

Ястремська Тетяна Михайлівна, магістрантка факультету 
іноземної філології НПУ ім. М. Драгоманова 

Специфіка функціонування термінології ісламської 
економіки в англомовному дискурсі 

 
Секція 2. Лінгвокультурний, комунікативний та 

концептуальний вектори англо- та україномовного простору. 
Керівник: д.філол.н., проф. Зимомря М.І.  
Секретар: доц. Борисенко Ю.А. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 5419500628;  
Пароль: 111111 

 
Астахова Світлана, викладач кафедри германської 

філології та перекладу, Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка». Україна, Полтава.  

Phonetic and grammatical features of the Bavarian dialect. 
Болотнікова Алла Петрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувачка кафедри загального мовознавства та іноземних 
мов, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка". Україна, Полтава.  

Мовні маркери української ввічливості. 
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Горохова І.В., кандидат  філософських наук, доцент 

кафедри англійської філології Національного педагогічного 
університету імені Драгоманова. Зозулія Т.І. викладач кафедри 
зарубіжної філології Таврійського національного університету ім. 
В.І. Вернадського. Пухачова К.С., магістрант факультету 
іноземних мов Національного педагогічного університету імені 
Драгоманова.  

Adaptation of Chinese borrowings in English.  
Палій Катерина, кандидат філологічних наук, старший 

викладач, кафедра германської філології та перекладу, 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Україна, Полтава 

Historical and genetic features of world dialects and their 
influence on the development of the English-speaking environment. 

Костенко Катерина Ігорівна, магістрантка 1 курсу 
факультету іноземної філології НПІ ім. Драгоманова. 

Мовні засоби вираження  емпатії у сучасній англійській 
мові  

Лю Юй, аспірант факультету іноземної філології кафедри 
англійської філології НПУ імені Драгоманова. 

Стилістичне забарвлення ділового дискурсу як 
стандартизованого типу мовлення. 

Лю Сюена, аспірантка факультету іноземної філології 
кафедри англійської філології НПУ імені Драгоманова 

Англомовні Кібернеологізми в сучасному інтернет-дискурсі. 
Ляшенко Аліна Віталіївна, асистент кафедри зарубіжної 

філології Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського.  

Лексико-семантичне освоєння англіцизмів у сучасному 
німецькомовному політичному дискурсі. 

Новицька Діана Сергіївна, студентка кафедри англійської 
філології .НПУ ім.Драгоманова 

Семантичні особливості фразеологізмів , які вербалізують 
емоційний концепт страх в англійській мові. 

Сєбов Денис Григорович, магістрант 2 курсу Навчально-
наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  

Загальні аспекти використання медичної термінології у 
наукових виданнях. 
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Сідак Олеся Олександрівна, к.ф.н, старший викладач 

кафедри германської філології та перекладу, Національний 
університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
Україна, Полтава. 

Тактики образи в англомовному дискурсі. 
Тимошенко Ірина Борисівна, доцент кафедри 

германських мов та перекладу Київського міжнародного 
університету.  

Роль телескопії у збагаченні словника сучасної англійської 
мови. 

Титаренко Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри англійської філології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Вербалізація концепту справедливість в англомовному 
юридичному дискусі. 

Чередник Людмила Анатоліївна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри українознавства, культури та 
документознавства, Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка". Україна, Полтава.  

Міжкультурна комунікація та діалог культур. 
Чевелюк Марiанна Вiкторiвна, аспірант кафедри 

английскої філології НПУ ім Драгоманова  
Основи концерту перебільшення у творчості Голсуорсі. 

 
Секція 3. Сучасний літературний процес: проблеми, 

постаті, вектори художнього пошуку  
Керівник: к.філол.н., доц. Нагачевська О.О. 
Секретар: доц.. Жукович І.І. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 5419500628;  
Пароль: 111111 
 

Нагачевська Олена Олександрівна, 
кандидат філологічних наук, доцент, професор КиМУ, директор 
ННІ лінгвістики та психології КиМУ.  

Генрі Джеймс як передтеча та основоположник 
модернізму в літературно-критичному висвітленні. 
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Семенець Ольга Сергіївна, кандидат філологічних наук, 

завідувачка кафедри зарубіжної філології Навчально-наукового 
інституту філології та журналістики Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського.  

Міфологічний інтертекст роману А.Бошо "Едіп, 
подорожній. 

Кузьміна Світлана Леонідівна, доктор філософських наук, 
доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики.  

Ж.-Ж. Руссо в історико-педагогічному нарративі Памфіла 
Юркевича. 

Кушка Беата Густавівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри іноземних мов Національного  університету 
«Львівська політехніка»(м. Львів, Україна). 

Міфологізм у творчості М.Турньє. 
Тверітінова Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри світової літератури Київського 
університету імені Бориса Грінченка.  

Самоідентифікація "проклятого поета" в творчості П. 
Верлена. 

Щербина Марина Анатолівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри перекладу, Дніпровський державний 
технічний університет (м. Кам’янське, Україна). 

Особливості декодування українською мовою "Пастушого 
календаря" Едмунда Спенсера 

Арнаутова Айше Рустемівна, старший викладач кафедри 
східної філології Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені 
В.І.Вернадського.  

Західна культура крізь призму східного світосприйняття в 
романі І.Гаспринського "Молла Аббас. 

Емірамзаєва Афізе Сеїтмустафаївна,  старший викладач 
кафедри східної філології Навчально-наукового інституту філології 
та журналістики Таврійського національного університету імені 
В.І.Вернадського.  

Гібридна ідентичність Аміна Маалуфа та 
автобіографічного героя його роману "Ворота Леванту". 
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Яковлева Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри 

східної філології Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені 
В.І.Вернадського.  

Інтермедіальний вимір роману Дж. Літтелла " 
Благоволительки". 

 
 

Секція 4. Психологія (емпіричний фундамент 
психодіагностики)  

Керівник: доц. Невойт Н.М. 
Секретар: доц. Кулакевич Т.В. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 7909079503; Пароль:1975 
 

Невойт Наталія Михайлівна, канд.. психол.н., завідувач 
кафедри психології та педагогіки КиМУ 

Підвищення рівня комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців-психологів. 

Кравчук Валерія Миколаївна, магістрантка 2 курсу 
Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  

The essence of genre parameters of communication in modern 
society. 

Кривенок Марина Валеріївна,  магістрантка 2 курсу 
Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології КиМУ.  

Linguistic features and specifics of translation of texts of 
English-language contracts. 

Кулакевич Тетяна Василівна, доцент кафедри психології 
та педагогіки ННІ лінгвістики та психології Київського 
міжнародного університету (м. Київ, Україна). 

Емоційний інтелект у парадигмі сучасної психології. 
Харжевська Ольга Михайлівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов, Хмельницький національний 
університет (м. Хмельницький, Україна) 

Використання індивідуально-психологічних особливостей 
студентів у процесі навчання іноземної мови. 
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Секція 5. Методичні аспекти викладання іноземних мов, 

перекладу, психології та світової літератури; новітні технології 
мовної освіти в Україні 

Керівник: проф. Мартиненко С.М. 
Секретар: доц. Долгош К.І. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 7909079503; Пароль:1975 
 

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних 
наук, кандидат  психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки, Хмельницький 
національний університет.  

Формування комунікативної компетентності майбутніх 
соціальних працівників засобами педагогічної бібліотерапії. 

Долгош Катерина Іванівна, доцент кафедри германських 
мов та перекладу Київського міжнародного університету. Україна, 
Київ.  

Особливості дистанційного навчання іноземної мови. 
Колос Юлія Зіновіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Україна, Полтава. 

Розвиток аналітичних здібностей майбутніх перекладачів 
у процесі формування їхньої професійної компетентності. 

Борисенко Юрій Анатолійович, доцент кафедри 
германських мов та перекладу Київського міжнародного 
університету. Україна, Київ.  

Інноваційні методи навчання синхронного перекладу. 
Алішер Анна Вікторівна (м.Київ), аспірантка НАКККіМ, 

член творчої спілки «АДЕМ України».  
Основи професійної компетенції перекладача в галузі 

музичного мистецтва: акмеологічний підхід. 
Жур Валентина Іванівна, викладач німецької мови, 

Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 
транспорту та будівельної механізації, м. Київ. 

Введення лексики за професійним спрямуванням при 
вивченні німецької мови в технічному училищі. 

Жукович Інна Іванівна, магістрантка 2 курсу кафедри 
германських мов та перекладу, Навчально-наукового інституту 
лінгвістики та психології КиМУ  

Емоційне вигорання викладача вищої школи. 
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Москаленко Марина Володимирівна, викладач кафедри 

загального мовознавства та іноземних мов, Національний 
університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
Україна, Полтава.  

Особливості навчання іноземних мов у з урахуванням рівня 
емоційного інтелекту здобувачів вищої освіти технічних закладів 
вищої освіти. 

Петренко Юлія Анатоліївна, Хоменко Олена 
Анатоліївна, старші викладачі   кафедри зарубіжної філології 
Навчально-наукового інституту філології та журналістики 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  

Використання ресурсів мережі інтернет на заняттях з 
іноземної мови. 

Поджіо Тетяна Юріївна, доцент кафедри мовної 
підготовки та комунікації в публічному управлінні Національної 
академії державного управління при Президентові України.  

Дистанційне викладання практичної граматики англійської 
мови на основі навчальної платформи MYGRAMMARLAB у 
закладах вищої освіти. 

Пукаляк Марта Віталіївна, викладач кафедри іноземних 
мов Національного університету «Львівська політехніка».  

Методи перевірки граматики у студентів вищих 
навчальних закладів. 

Сніцар Інна Василівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри іноземних мов Хмельницького  національного 
університету (м. Хмельницький, Україна). 

Специфіка іншомовної підготовки майбутніх фахівців. 
Таран Зінаїда Михайлівна, викладач кафедри іноземних 

мов з латинською мовою та медичною термінологією, Українська 
медична стоматологічна академія, м. Полтава.  

Практична направленість навчання латинської мови та 
медичної термінології в групах іноземних студентів. 

Федоренко Юлія Петрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов, 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Україна, Полтава.  

Формування професійних компетенцій у фахівців ІТ-
технологій. 
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Хромова Вікторія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент   кафедри зарубіжної філології Навчально-
наукового інституту філології та журналістики Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. Авдєєва 
Світлана Олегівна, старший викладач кафедри зарубіжної 
філології Навчально-наукового інституту філології та 
журналістики Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського.  

Практика інтенсивного методу навчання англійської мови 
у закладах вищої освіти. 

 
Секція 6. Жанрові параметри комунікації в сучасному 

суспільстві  
Керівник: проф.. Горенко Л.І. 
Секретар: викл. Сітнікова І.П. 

на платформі ZOOM: ID конференції: 7909079503; Пароль:1975 
 
Йоганн Аман, керівник австрійсько-українського 

освітнього центру «Volkshochschule Wien – Kiew».  
Methodische Gestaltung des Online-Unterrichts. 
Горенко Лариса Іванівна, кандидат мистецтвознавства, 

доктор філософії (Ph.D, мистецтвознавство), старший науковий 
співробітник, професор кафедри музичного мистецтва ПЗВО 
«Київський міжнародний університет», заслужений діяч естрадного 
мистецтва України, відмінник освіти України, член правління 
Національної спілки композиторів України, Національної 
Всеукраїнської музичної спілки, Творчої спілки «Асоціація діячів 
естрадного мистецтва України». (м. Київ)  

Сутність та особливості морфології професійної 
перекладацької діяльності в галузі мистецтвознавства. («The 
essence and features of the morphology of professional translation 
activities in the field of art history»). 

Гром Оксана Іванівна, викладач кафедри англійської 
філології НПУ імені М. П. Драгоманова 

Концепт Розумова діяльність у світлі когнітивно-
дискурсивної парадигми лінгвістики 
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Домніч Валентина Григорівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри зарубіжної філології ННІЖФ ТНУ ім. 
В.І.Вернадського.  

Специфіка мовного комунікативного простору в розрізі 
комунікативно-мовної культури нації. 

Дун Ці, аспірант Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова.  

Stylistic features of Political Discourse 
Кочержук Денис Васильович, декан факультету 

музичного мистецтва Київського міжнародного університету, 
заслужений артист естрадного мистецтва України. (м. Київ).  

Особливості музичної інтерпретації вокальних творів та 
перекладу поетичних текстів. 

Ліфінцева Галина Олексіївна, продюсер, член творчої 
спілки «АДЕМ України», методист вищої категорії кафедри 
мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ (м.Київ).  

Наукові принципи комунікативних концепцій в індустрії 
продюсерської діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 (дистанційно) 
 
Звіти керівників секцій  
(дистанційно) 
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