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Дискусійні панелі Discussion panels 

1. Теоретичні й практичні аспекти методики 

навчання іноземних мов у закладах вищої 

освіти України в контексті глобалізації, 

оптимізації та стандартизації сучасної освіти. 

1. Theoretical and practical aspects of methods of 

teaching foreign languages in higher education 

institutions in the context of globalization, 

optimization and standardization of modern 

education. 

2. Організація процесу навчання іноземних мов 

у закладах загальної середньої освіти: завдання, 

методи та нові підходи. 

2. Organization of the process of learning foreign 

languages in general secondary education 

establishments: tasks, methods and new 

approaches. 

3. Інформаційні та комунікаційні технології в 

навчанні іноземних мов: кращі практики, 

інновації, ефективність. 

3. Information and communication technologies 

in methods of teaching foreign languages: best 

practices, innovations, efficiency. 

4. Поняття «фахова компетентність 

перекладача» крізь призму євроінтеграції. 

4. «Professional competence of a 

translator/interpreter» as a concept through the 

paradigm of European integration. 

5. Шляхи формування перекладацької 

компетентності студентів-філологів. 

5. Main directions of formation of professional 

translator’s competence of students-philologists. 

 

Організатори конференції: 

Оргкомітет конференції:  
 

Голова оргкомітету:  
Мізін Костянтин Іванович – д-р філол. наук, проф., 

завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія Сковороди 

в Переяславі. 

 

Заступники голови оргкомітету:  
Кендюхов Олександр Володимирович – д-р 

економічних наук, проф. Запорізького національного 

університету, Президент громадської організації 

«Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки 

«СПЕЙСТАЙМ», Віце-президент Академії 

економічних наук України з питань інтеграції в 

європейський науково-освітній простір. 

Летюча Любов Петрівна – канд. філол. наук, доц., 

заступник зав. кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

Пінчук Ольга Павлівна – канд. пед. наук, заступник 

директора інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України. 

Свириденко Оксана Михайлівна – д-р філол. наук, 

проф., декан факультету української та іноземної 

філології Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі. 

Коваленко Андрій Миколайович – канд. філол. 

наук, доц., декан факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 

Conference Hosts: 

Organizing Committee:  
 

Head of the Committee:  
Kostiantyn Mizin – Dr. in Philology, Professor, Head of 

Department of Foreign Philology, Translation and 

Teaching Methods, Hryhorii Skovoroda University in 

Pereiaslav. 

 

Head of the Committee`s Assistants:  
Oleksandr Kendiukhov – Dr. in Economics, Professor, 

Zaporizhzhia National University, President of the 

Association for the Promotion of Education and Science 

Globalization «SPACETIME», Vice President of the 

Academy of Economic Sciences of Ukraine for 

Integration into the European Scientific and Educational 

Space. 

Liubov Letiucha – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Deputy Head of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods Department, Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Olha Pinchuk – Ph.D. in Pedagogy, Vice-Director of 

Institute of Information Technologies and Learning Tools 

of NAES of Ukraine. 

Oksana Svyrydenko – Dr. in Philology, Professor, Dean 

of Ukrainian and Foreign Philology Faculty, Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

Andrii Kovalenko – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Dean of Foreign and Slavic Philology Faculty, 

Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical University. 

 

 



Відповідальний секретар: 
Христич Ніна Сергіївна – канд. пед. наук, доц. 
кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

 

Члени оргкомітету: 
Шабінський Микола Євгенійович – канд. пед. 

наук, доц. кафедри іноземної філології, перекладу 

та методики навчання. 
Костик Євгенія Володимирівна – канд. пед. наук, 

доц. іноземної філології, перекладу та методики 

навчання заступник зав. кафедри з наукової 
роботи. 

Борисова Наталія Василівна – канд. пед. наук, 

доц. кафедри іноземної філології, перекладу та 
методики навчання. 

Заболотна Тетяна Валентинівна – канд. філол. 

наук, доц. кафедри іноземної філології, перекладу 

та методики навчання. 
Сердюк Наталія Юріївна – канд. пед. наук, доц. 

кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання. 
Шемуда Марина Григорівна – канд. пед. наук, 

доц. кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання. 

Закопайло Олена Володимирівна – учитель-
методист англійської мови Переяславської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 

Русанова Людмила Степанівна – учитель 
англійської мови вищої категорії, старший вчитель 

Переяславської гімназії.  

Зайченко Олеся Миколаївна – учитель німецької 
мови вищої категорії, вчитель-методист 

Переяславської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 2 

Журавська Катерина Сергіївна – здобувачка 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Луцик Оксана Олександрівна – керівник відділу 

PR-технологій та зв’язків з громадськістю. 

Conference moderator: 
Nina Khrystych – Ph.D. in Pedagogy, Associate 
Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. 

 
 

Committee Members: 
Mykola Shabinskyi – Ph.D. in Pedagogy, Associate 
Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods.  

Yevheniia Kostyk – Ph.D. in Pedagogy, Associate 
Professor, Deputy Head of Department of Foreign 

Philology, Translation and Teaching Methods 

(scientific work). 
Nataliia Borysova – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. 

Tetiana Zabolotna – Ph.D. in Philology, Associate 
Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. 

Nataliia Serdiuk – Ph.D. in Pedagogy, Associate 
Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. 

Maryna Shemuda – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 
Translation and Teaching Methods. 

Оlena Zakopailo – English Teacher, Supervisor of 

Pereiaslav Secondary School No 7 of I-III Degrees.  

 

Liudmyla Rusanova – English Teacher of Higher 

Category, Senior Teacher of Pereiaslav Gymnasium.  

 

Olesia Zaichenko – German Teacher of Higher 

Category, Supervisor of Pereiaslav Secondary School 

No 2 of I-III Degrees. 

 

Kateryna Zhuravska – Master's student.  

 
Oksana Lutsyk – Head of the PR-Technologies and 

Public Relations Department. 



 
Запрошені фахівці з профілю конференції Invited conference experts 

 

Aliona Bivolaru – Lector Dr., Departamentul de 
Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine, Universitatea din București 

(România).  
Глотов Олександр Леонідович – д-р філол. наук, 

проф. кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Т. Шевченка, член 
Національної спілки журналістів України 

(Україна). 

Климова Катерина Яківна – д-р пед. наук, проф. 
кафедри іноземних мов Поліського національного 

університету (Україна). 

Кучерук Оксана Анатоліївна – д-р пед. наук, 
проф. кафедри української мови та методики її 

навчання Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (Україна). 

Лещенко Ганна Веніамінівна – д-р філол. наук, 
доц., зав. кафедри прикладної лінгвістики та 

перекладу Черкаського державного 

технологічного університету (Україна). 
Майєр Наталія Василівна – д-р пед. наук, проф. 

кафедри педагогіки, методики викладання 

іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 

технологій Київського національного 
лінгвістичного університету (Україна). 

Москаленко Олена Іванівна – д-р пед. наук, 

проф., зав. кафедри англійської мови 
Національного авіаційного університету 

(Україна).  

Овчарук Оксана Василівна – канд. пед. наук, 
старший науковий співробітник, зав. відділом 

компаративістики інформаційно-освітніх 

інновацій Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України (Україна). 
Рогульська Оксана Олександрівна – д-р пед. 

наук, доц. кафедри іншомовної освіти та 

міжкультурної комунікації Хмельницького 
національного університету (Україна).  

Скоробогатова Олена Олександрівна – д-р філ. 

наук, проф. кафедри зарубіжної літератури та 

слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

(Україна).  

Столяренко Олена Вікторівна – д-р пед. наук, 
проф. кафедри педагогіки, професійної освіти і 

управління освітніми закладами Вінницького 

державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського (Україна). 

 

 

Aliona Bivolaru – Lector Dr., Departamentul de 
Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine, Universitatea din București 

(România). 
Oleksandr Glotov – Dr. in Philology, Professor, 

Department of Foreign Languages, and their 

Teaching Methods, T.Shevchenko Kremenets 

Regional Humanitarian Academy. Member of the 
National Union of Journalists of Ukraine (Ukraine). 

 

Kateryna Klymova – Dr. in Pedagogy, Professor, 
Department of Foreign Languages, Polissia National 

University (Ukraine). 

Oksana Kucheruk – Dr. in Pedagogy, Professor, 
Department of Ukrainian Language and Teaching 

Methods, Zhytomyr Ivan Franko State University 

(Ukraine). 

Hanna Leshchenko – Dr. in Philology, Associate 
Professor, Head of Department of Applied 

Linguistic, Cherkasy State Technological University 

(Ukraine). 
Nataliia Maiier – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of Foreign Languages Methodology 

Teaching and Information and Communication 

Technologies, Kyiv National Linguistic University 
(Ukraine). 

Olena Moskalenko – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Head of Department of English Language, National 
Aviation University (Ukraine). 

 

Oksana Ovcharuk – Ph.D. in Pedagogy, Senior 
Research Associate, Head of Department of 

Comparative Information and Educational 

Innovation of Institute of Information Technologies 

and Learning Tools of NAES of Ukraine (Ukraine). 
Oksana Rohulska – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Language 

Education and Intercultural Communication, 
Khmelnytsky National University (Ukraine). 

Olena Skorobohatova – Dr. in Philology, Professor, 

Department of Foreign Literature and Slavic 

Languages, Hryhorii Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University (Ukraine). 

 

Olena Stoliarenko – Dr. in Pedagogy, Professor, 
Department of Pedagogy, Vocational Education and 

Management of Educational Institutions, Vinnytsia 

Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical 
University (Ukraine). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Федоренко Світлана Володимирівна – д-р пед. 

наук, проф. кафедри теорії, практики та перекладу 
англійської мови факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (Україна).  
Харченко Тетяна Гадульзянівна – д-р пед. наук, 

проф. кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

(Україна). 

 

Svitlana Fedorenko – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of Theory, Practice and English 
Translation of the Faculty of Linguistics, National 

Technical University of Ukraine “Ihor Sikorskyi 

Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraine). 

 
Tetiana Kharchenko – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of Romance Philology and 

Comparative-Typological Linguistics, Borys 
Hrinchenko Kyiv University (Ukraine). 

 

ВСТУПНЕ  СЛОВО 

 

Мізін Костянтин Іванович – д-р філол. наук, 

проф., зав. кафедри іноземної філології, 
перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі. 

INTRODUCTION TALKS 

 

Kostiantyn Mizin – Dr. in Philology, Professor, 

Head of Department of Foreign Philology, 
Translation and Teaching Methods, Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Дудар Василь Леонідович – канд. істор. наук, 

доц., проректор з наукової роботи та 
інноваційної діяльності Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Свириденко Оксана Михайлівна – д-р філол. 

наук, проф., декан факультету української та 
іноземної філології Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Кендюхов Олександр Володимирович – д-р 
економ. наук, проф. Запорізького національного 

університету, Президент громадської організації 

«Асоціація сприяння глобалізації освіти та 
науки «СПЕЙСТАЙМ», Віце-президент 

Академії економічних наук України з питань 

інтеграції в європейський науково-освітній 

простір. 

 

PRELIMENARY TALKS 

 

Vasyl Dudar – Ph.D. in History, Associate 

Professor, Vice-Rector for Scientific Work and 
Innovative Activity, Hryhorii Skovoroda University 

in Pereiaslav. 

Oksana Svyrydenko – Dr. in Philology, Professor, 

Dean of Ukrainian and Foreign Philology Faculty, 
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

Oleksandr Kendiukhov – Dr. in Economics, 
Professor, Zaporizhzhia National University, 

President of the Association for the Promotion of 

Education and Science Globalization 
“SPACETIME”, Vice President of the Academy of 

Economic Sciences of Ukraine for Integration into 

the European Scientific and Educational Space. 

 

 
Графік роботи конференції 

 

10.00 – 10.45 – онлайн реєстрація учасників 

конференції на платформі Microsoft Teams 

https://cutt.ly/cfB9ntn. 
11.00 – 11.05 – відкриття конференції  

11.05 – 13.15 – виступи  

13.15 – 13.30 – підбиття підсумків 

Conference Schedule 

 

10.00 –10.45 – the registration of the 

participants on the Microsoft Teams platform 

https://cutt.ly/cfB9ntn. 
11.00 – 11.05 – conference opening 

11.05 – 13.15 – speeches 

13.15 – 13.30 – summing up 

 
Регламент конференції 

 

10 хв. – виступи 

5 хв. – обговорення  

Conference Regulation 

 

10 min. – speeches 

5 min. – questions and discussions 

https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://cutt.ly/cfB9ntn
https://cutt.ly/cfB9ntn


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  PLENARY SESSION 

 

11.05–11.20 

Нежива Ольга Миколаївна – д-р філософ. 

наук, доц. кафедри іноземної мови 

професійного спрямування Національного 

університету харчових технологій (Україна). 

Сучасні підходи викладання іноземної 

мови у закладах вищої освіти. 

Olha Nezhyva – Dr. in Philosophy, Associate 

Professor, Department of Foreign Language of 

ESP, National Food Technology University 

(Ukraine). Modern approaches to teaching a 

foreign language in higher education 

institutions. 

 

11.20–11.35 

Olesia Gladushina – Ph.D., Visiting 

Researcher. University of Zilina (Slovakia). 

The еffects of using synonymy foreign 

language learning. 

Olesia Gladushina – Ph.D., Visiting 

Researcher. University of Zilina (Slovakia). 

The еffects of using synonymy foreign 

language learning. 

 

11.35–11.50 

Скиба Катерина Миколаївна – д-р пед. 

наук, проф. кафедри германської філології 

та перекладознавства Хмельницького 

національного університету (Хмельницький, 

Україна). Формування фахової 

компетентності майбутніх перекладачів 

через імплементацію спеціального 

програмного забезпечення у зміст їхньої 

підготовки. 

Kateryna Skyba – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of German Philology and 

Translation Studies, Khmelnytskyi National 

University (Khmelnytskyi, Ukraine). 

Formation of future translators’ professional 

competence through implementation of 

specialized software into their training. 

 

11.50–12.00 

Кікало Анжеліка Василівна – канд. філол. 

наук, доц. кафедри романських мов та 

зарубіжної літератури Ужгородського 

національного університету (Ужгород, 

Україна). Plus d'autonomie aux apprenants.  

Anzhelika Kikalo – Ph.D. in Philology, 

Associate Professor, Department of Romance 

Languages and Foreign Literature, Uzhhorod 

National University (Uzhhorod, Ukraine). 

More autonomy for learners. 

 

12.00–12.15 

Murat Ata – викладач англійської мови, 

Dokuz Eylul University (Izmir, Turkey). 

Teaching values in an interdisciplinary 

context: The entire perspective. 

Murat Ata – English instructor, Dokuz Eylul 

University (Izmir, Turkey). Teaching values in 

an interdisciplinary context: The entire 

perspective. 

 

12.15–12.30 

Свиридюк Віра Петрівна – канд. пед. наук, 

доц. кафедри педагогіки, методики 

викладання іноземних мов й інформаційно-

комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету 

(Київ, Україна). Kulturdimensionen als 

Orientierung beim Entwickeln der 

interkulturellen Kompetenz im DaF-Unterricht. 

Vira Svyrudiuk – Ph.D. in Pedagogy. 

Associate Professor, Department of Pedagogy, 

Teaching Methods of Foreign languages and 

Information and Communication technologies, 

Kyiv National Linguistic University (Kyiv, 

Ukraine). Cultural dimensions as an orientation 

during developing intercultural competence at 

German lessons. 



12.30–12.45 

Мар’єнко Майя Володимирівна – канд. 

пед. наук, старший науковий співробітник 

відділу Хмаро орієнтованих систем 

інформатизації освіти Інституту 

інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України (Київ, Україна). 

Хмаро орієнтовані системи: виклики та 

перспективи. 

Maiia Marienko – Ph.D. in Pedagogy, 

Associate Professor, Senior Researcher, 

Department of Cloud-Oriented Education 

Informatization Systems, Institute of 

Information Technologies and Learning Tools 

of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine). Cloud-

oriented systems: challenges and prospects. 

 

12.45–13.00 

Луньова Тетяна Володимирівна – канд. 

пед. наук, доц. кафедри англійської та 

німецької філології Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, член Національної 

спілки письменників України (Полтава, 

Україна). Теоретичні основи й практичні 

прийоми використання творів жанру 

наукової фантастики для розвитку 

мовленнєвих навичок майбутніх фахівців з 

англійської мови в контексті глобалізації 

освіти. 

Tetiana Luniova – Ph.D. in Pedagogy, 

Associate Professor, Department of English and 

German Philology, Poltava V.H. Korolenko 

National Pedagogical University, Member of 

the National Writers’ Union of Ukraine 

(Poltava, Ukraine). Theoretical bases and 

practical methods of using works of the 

science fiction genre for the development of 

speech skills of future English language 

specialists in the context of globalization of 

education. 

13.00–13.15 

Шевченко Катерина Григорівна – вчитель 

англійської мови вищої категорії 

Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області, автор посібника з англійської мови 

для учнів 1 класу «FAST ENGLISH WITH 

KETTY 1 grade» (Київ, Україна). 

Застосування методу «перевернутий 

урок» у процесі навчання англійської мови 

у закладах загальної середньої освіти. 

Kateryna Shevchenko – English Teacher of 

Higher Category of Ksaveriv (Kyiv region) 

Secondary School of I-III Degrees, Author of 

the English textbook «FAST ENGLISH WITH 

KETTY 1 grade» for 1st grade pupils (Kyiv, 

Ukraine). Use of the ‘flipped classroom’ 

method in the process of teaching English in 

general secondary education institutions. 

 



СЕКЦІЯ № 1 / SECTION № 1 

Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах вищої 

освіти України в контексті глобалізації, оптимізації та стандартизації сучасної освіти 

Theoretical and practical aspects of methods of teaching foreign languages in higher education 

institutions in the context of globalization, optimization and standardization of modern education 

Alex Voloza – language coach (Krakow, Poland). Effective strategies for learning and 

teaching foreign languages. 

Burcu Girengir – English instructor. Dokuz Eylül University Turkey School of Foreign 

Languages (Turkey). Digital literacy practices At ELT Departments in Turkey. 

İzlem Paydaş – English instructor. Dokuz Eylül University Turkey School of Foreign 

Languages (Turkey). A Case Study: Tertiary Level EFL Teachers’ Perceptions of Their Teacher 

Autonomy. 

Murat Ata – English instructor. Dokuz Eylül University Turkey School of Foreign Languages 

(Turkey). Teaching values in an interdisciplinary context: The entire perspective.  

Nigel Paul Asley – English instructor. Dokuz Eylül University Turkey School of Foreign 

Languages (Turkey). Ironing out common Speaking errors in teaching a foreign language. 

Sylwia Góralewicy – mgr, Kierownik Zakladu Lektoratów Instytutu Pedagogiczno-

Językowego, Państwowq Wyźsza Szkola Zawodowa w Elblągu (Polska). Problem of interference in 

teaching Polish to Ukrainian university students. 

Глотов О.Л. – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка 

(Кременець, Україна). Слов’янські історико-лінгвістичні зв’язки у процесі вивчення 

російської, української та польської мов. Фактор «ять» («Ѣ»). Glotov Oleksandr. Slavic 

historical and linguistic ties in the process of studying Russian, Ukrainian and Polish languages. The 

factor «yat» («Ѣ»). 

Кучерук О.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та 

методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, 

Україна), Шурхно Н.Ф. – аспірантка Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (Житомир, Україна). Методика навчання української мови як іноземної на засадах 

лінгвокультурології. Kucheruk Oksana, Shurkhno Nataliia. Methods of teaching Ukrainian as a 

foreign language on the basis of linguoculturology. 

Майєр Н.В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, методики 

викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). Принципи особистісно-

діяльнісного підходу для формування тестової компетентності майбутніх учителів 

французької мови. Maiier Nataliia. Principles of personality-activity approach for the formation of 

test competence of pre-service teachers of French. 

Нежива О. М. – доктор філософських наук, доцент кафедри іноземної мови 

професійного спрямування Національного університету харчових технологій (Київ, Україна). 

Сучасні підходи викладання іноземної мови у закладах вищої освіти. Nezhyva Olga. Modern 

approaches to teaching a foreign language in higher education institutions. 

Столяренко Ол. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, 

професійної освіти і управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського (Вінниця, Україна). Столяренко Ок.В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного 

університету (Вінниця, Україна). Метод проєктів у фаховій підготовці викладачів іноземних 

мов в умовах інформаційного освітнього середовища. Stoliarenko Olena. Stoliarenko Oksana. 



Developing Professional Skills in Teachers of Foreign Languages Using Project Activities in Terms of 

Informational Educational Environment. 

Федоренко С.В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови, факультет лінгвістики, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна). 

Методичні принципи використання інноваційних педагогічних технологій в іншомовній 

освіті. Fedorenko Svitlana. Methodical principles of using innovative pedagogical technologies in 

foreign language education. 

Харченко Т.Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, 

Україна). Практична реалізація клінічного підходу у підготовці викладачів іноземної мови: 

український досвід. Kharchenko Tetiana. Practical implementation of the clinical approach in the 

training of foreign language teachers: Ukrainian experience. 

Бабенко К.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики 

перекладу Класичного приватного університету в Запоріжжі (Запоріжжя, Україна). Мотивація 

як засіб оптимізації навчання іноземній мові у ВНЗ. Babenko Kateryna. Motivation as a means 

of optimization in teaching of foreign language in higher educational establishments. 

Гладушина Р.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри англійської філології 

та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна). Запрошений 

дослідник Університету штату Нью-Йорк (Олбані, США) за програмою Фулбрайт. Media 

Literacy as Essential Part of Professional Training. Gladushina Raisa. Media Literacy as Essential 

Part of Professional Training. 

Гордєєва А.Й. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультетів 

психології та соціології Інституту Філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, Україна). How can ESP students improve their oral Fluency? Gordyeyeva 

Anzhela. How can ESP students improve their oral Fluency? 

Долапчі А.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, української та 

іноземних мов Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харків, Україна). Роль 

галузевих термінологічних словників у професійній іншомовній підготовці фахівців. 

Dolapchi Anastasiia. The role of industry-specific terminological dictionaries in the professional 

foreign language training of specialists. 

Жигадло О.Ю. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, Україна). Чаюк Т.А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, Україна). Self-Assessment Practices in Teaching Legal Writing to Undergraduate 

Law Students. Zhyhadlo Olena, Chaiuk Tetyana. Self-Assessment Practices in Teaching Legal 

Writing to Undergraduate Law Students. 

Заболотна Т.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Вивчення іноземної мови як засіб розвитку професійної комунікативної 

компетентності. Zabolotna Tetiana. Learning a foreign language as a means of developing 

professional communicative competence. 

Кікало А.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов та 

зарубіжної літератури Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна). Plus 

d'autonomie aux apprenants. Kikalo Anzhelika. More autonomie for learners. 

Козій О.Б. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних 

мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка 



(Кропивницький, Україна). Читання художніх текстів у процесі вивчення іноземної мови. 

Kozii Olha. Reading artistic texts in the process of learning foreign languages. 

Костенко В.Г. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов з 

латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного 

університету (Полтава, Україна). Teaching English for special purposes: approaches to meet dental 

students’ learning needs. Kostenko Viktoriia. Teaching English for special purposes: approaches to meet 

dental students’ learning needs. 

Костик Є.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Шляхи вдосконалення іншомовної підготовки у закладах вищої освіти. Kostyk 

Yevheniia. Ways to improve foreign language training at higher educational institutions. 

Костюк С.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Криворізького національного університету (Кривий Ріг, Україна). Пальчикова О.О. – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології Криворізького державного 

педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна). Розвиток навичок міжкультурної 

комунікації під час навчання іноземної мови. Kostiuk Svitlana, Palchykova Oleksandra. The 

development of intercultural communication skills in the process of learning a foreign language. 

Красненко О.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Київ, Україна). Teaching Professional English in IT through the use of mind maps. Krasnenko 

Oksana. Teaching Professional English in IT through the use of mind maps. 

Летюча Л. П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Можливості застосування метапредметного підходу в умовах дистанційного 

навчання вчителями-словесниками. Letiucha Liubov. Possibilities of application of meta-subject 

approach in the conditions of distance learning by teachers-philologists. 

Луньова Т.В.– кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької 

філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член 

Національної спілки письменників України (Полтава, Україна). Теоретичні основи й 

практичні прийоми використання творів жанру наукової фантастики для розвитку 

мовленнєвих навичок майбутніх фахівців з англійської мови в контексті глобалізації освіти. 

Luniova Tetiana. Theoretical bases and practical methods of using works of the science fiction genre 

for the development of speech skills of future English language specialists in the context of 

globalization of education. 

Матійчук К.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»,  

Костинюк Я. І. – учитель іноземної мови Борщівської загальноосвітньої школи (Чернівці, 

Україна). Основні чинники виникнення стійкої мотивації навчальної діяльності студентів.  

Matiichuk Kvitoslava, Kostyniuk Yaroslava. The main factors of appearance of students’ stable 

motivation during their learning process. 

Овчарук О.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувачка відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, Україна). Освіта в 

контексті сприйняття багатомовності та збереження мов меншин. Ovcharuk Oksana. 

Education in the context of the perception of multilingualism and the preservation of minority 

languages. 

Подосиннікова Г.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології 

та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету ім. А.А. Макаренка, 

Строганов Ігор – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Сумського державного 



педагогічного університету ім. А. А. Макаренка (Суми, Україна). Типологія кейсів для 

формування компетентності в говорінні в майбутніх учителів англійської мови. 
Podosynnikova Hanna. Strohanov Ihor. The typology of cases for the formation of competence in 

speaking of future English teachers. 

Свиридюк В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, методики 

викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). Kulturdimensionen als Orientierung 

beim Entwickeln der interkulturellen Kompetenz im DaF-Unterricht. Svyrudiuk Vira. Cultural 

dimensions as an orientation during developing intercultural competence at German lessons. 

Скляніченко Г.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Донецького національного медичного університету в м. Кропивницький (Кропивницький, 

Україна). З досвіду викладання української мови як іноземної. Sklianichenko Hanna. On the 

experience of teaching English as a foreign language.  

Трофименко А.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-

Подільський, Україна). Особистісно-орієнтований підхід до навчання професійно-

орієнтованого спілкування на основі використання електронних освітніх технологій. 

Trofymenko Anastasiia. Person-oriented approach to teaching professional-oriented communication 

based on the use of electronic educational technologies. 

Білан Н.М. – старший викладач кафедри гуманітарної освіти і туризму ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» (Бережани, Україна). Проєктна методика 

формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків. Nataliia Bilan. 

Project methodology of formation foreign language competence of future electric power engineers. 

Іщенко Т.В. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна). Facteur de 

motivation dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Ishchenko Tatiana. Motivational factor in foreign 

language learning. 

Кіншакова К.В. – викладач Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий 

коледж Національного університету харчових технологій» (Суми, Україна). Нейро-лінгвістичне 

програмування – ефективна технологія навчання англійській мові. Kinshakova Kseniia. 

Neurolinguistic programming is an effective English language teaching technology. 

Аркушина Ю.В. – аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(Кропивницький, Україна). Психолого-педагогічні умови розвитку іншомовної компетентності 

майбутніх фахівців права. Arkushina Juliya. Psychological and pedagogical conditions for the 

development of foreign language competence of future legal professionals. 

Котковець А.Л. – аспірантка кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-

комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). 

Тест як засіб контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з прикладної механіки. Kotkovets Alina. Test as a tool for assessing future bachelors’ in 

applied mechanics English lexical competence. 

Ящук О.В. – аспірантка кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов й 

інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету 

(Київ, Україна). Мультилінгвізм як концепція іншомовної підготовки в британських 

університетах. Yashchuk Olga. Multilingualism as a concept of foreign language training in British 

universities. 

Люзак Р.Ф. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). 

Formation of soft skills in high school students based on political discourse in English lessons. Liuzak 

Rosina. Formation of soft skills in high school students based on political discourse in English lessons. 



СЕКЦІЯ № 2 / SECTION № 2 

Організація процесу навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: 

завдання, методи та нові підходи 

Organization of the process of learning foreign languages in general secondary education 

establishments: tasks, methods and new approaches 

 

Divaret Nathalie – inspecteur de l’Académie de Versailles (Paris, France). Qu’apprend-on 

dans les écoles françaises ? Le cas de la ville de Massy, l’Académie de Versailles. 

Gladushina Olesia – Ph.D., Visiting Researcher University of Žilina (Slovakia). Media 

Literacy as Essential Part of Professional Training. 

Ivancjuk Taťána – učitel. ZŠ JUVENTA (Milovice, Czech Republic). ЗШ ЮВЕНТА 

(Міловіце, Чеська Республіка). Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v hodinách angličtiny. 

Співпраця вчителя та асистента педагога на уроках англійської мови. Collaboration of a teacher 

and a teaching assistant in English lessons. 

Luc Benoît Berrou – professeur de français (FLE), formateur pour adultes, documentaliste 

(Loches, France). Communication didactique entre l’enseignant et l’éleve à distance. 

Martin Charlotte – student at School of Literatures, Languages and Cultures. College of Arts, 

Humanities & Social Sciences at the University of Edinburgh (UK). Features of teaching foreign 

languages at the University of Edinburgh. 

Shabinska Oleksandra – studentka Instytutu Pedagogiczno-Językowego, Państwowq Wyźsza 

Szkola Zawodowa w Elblągu. (Elblągu, Polska). Europejskie programy mobilności akademickiej jako 

zachęta do studiowania języka angielskiego na uniwersytecie. 

Shamshyna Anastasia – student of the University of Toronto (Canada). Education Response 

to the COVID-19 Crisis en Canada. 
Shamshyna Valeria – student of the University of Illinois (USA). Features of teaching 

foreign languages to students of non-language specialties at US universities. On the example of the 

University of Illinois. 

Гончарук С.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна), 

Малімон Л. К. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна). Інклюзивна 

освіта: складові ефективної взаємодії. Honcharuk Svitlana, Malimon Lesia. Inclusive 

education: components of effective interaction. 

Зуєнко Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології і 

перекладу НУБіП (Київ, Україна). До питання про застосування смарт-технологій під час 

вивчення німецької мови. Zuienko Nelia. To the question of the use of smart technologies in the 

study of the German language. 

Христич Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Умови ефективного впровадження інноваційних методів навчання у профільній 

школі. Khrystych Nina. The conditions for effective implementation of innovative teaching methods 

in specialized schools. 

Черньонков Я.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгводидактики та 

іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Петрова М. –здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. Шевченко А. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій  

https://journals.openedition.org/dms/3721#tocfrom2n12
http://www.ed.ac.uk/literatures-languages-cultures
http://www.ed.ac.uk/humanities-soc-sci
http://www.ed.ac.uk/humanities-soc-sci


Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(Кропивницький, Україна). Difference between secondary and high school teaching foreign 

languages. Chernionkov Yaroslav, Petrova Mariia, Shevchenko Anastasiia. Difference between 

secondary and high school teaching foreign languages. 

Назарова С.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист Державного професійно-

технічного навчального закладу «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти». 

Упровадження та ефективне використання функціоналу сучасних гаджетів на уроках 

англійської мови. Nazarova Svitlana. Introduction and effective using of the modern gadgets 

functionality at English lessons. 

Шевченко К.Г. – вчителька англійської мови вищої категорії Ксаверівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Київської області, автор посібника з англійської мови для 

учнів1 класу «FAST ENGLISH WITH KETTY 1 grade». Застосування методу «перевернутий 

урок» (flipped classroom) у процесі навчання англійської мови у закладах загальної середньої 

освіти. Shevchenko Kateryna. Use of the ‘flipped classroom’ method in the process of teaching 

English in general secondary education establishments. 

Баюрак Н.М. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав. Україна). Навчання англійських інфінітивних 

конструкцій у закладах загальної середньої освіти: методичний аспект. Baiurak Nataliia. 
Teaching English infinitive constructions in general secondary education institutions: methodological 

aspect. 

Біла О.О. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав. Україна). Методика формування англомовної 

емотивної компетентності учнів закладу загальної середньої освіти. Bila Olena. Methods of 

forming the English-language emotional competence of general secondary education establishment 

pupils. 

Баранова М.В. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

іноземної філології  Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк, 

Україна). Формування англомовної граматичної компетентності на основі методики 

узгодження в учнів основної школи. Baranova Mariia. Formation of English grammatical 

competence on the basis of coordination methods in Secondary school students. 

Бондаренко Р.Т. – здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Шемуда М.Г. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Інтелект-карти як засіб візуалізації 

навчального матеріалу у процесі вивчення іноземних мов. Bondarenko Roman, Shemuda 

Maryna. Intelligence maps as a means of visualization of educational material in the process of 

learning foreign languages. 

Драч Л.В. – здобувачка другого (магістерського) рівня освіти Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Специфіка вивчення фразеологічних одиниць 

біблійної тематики в сучасній англійській мові. Drach Lilia. Specifics of studying 

phraseological units of biblical themes in modern English. 

Євстратова Л.А. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» (Харків, Україна). 

Особливості використання англіцизмів в освіті України. Yevstratova Liubov. Peculiarities of 

using Anglicisms in education in Ukraine. 

Каменна М.Г. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав. Україна). До питання методів навчання 

заперечення в англійській мові учнів закладів загальної середньої освіти. Kamenna Maryna. 



On the question of methods of teaching English negation to pupils of general secondary education 

establishments. 

Манжула М.С. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Використання групових форм 

комунікації у процесі дистанційного навчання. Manzhula Myroslava. Use of group forms of 

communication in the process of distance learning. 

Маслюкова Є.В. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав. Україна). Прийоми та методи навчання 

складного додатку речень сучасної англійської мови учнів профільної школи. Masliukova 

Yelyzaveta. Techniques and methods in teaching a complex object of modern English sentences to 

profile school pupils. 

Садківська О.А. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна). Сучасні підходи до організації 

змішаного навчання анлійської мови. Sadkivska Olga. Modern approaches to the organization of 

blended learning in English. 

Свобода В.В. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна). Відбір навчальних 

матеріалів для формування емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти у процесі 

навчання англомовного читання. Svoboda Viktoriia. Selection of educational materials for the 

formation of emotional intelligence of primary school students in the process of learning English 

reading. 

Сущ С.І. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Комунікативні стратегії навчання 

суспільно-політичній лексиці. Sushch Svitlana. Communicative strategies for teaching socio-

political vocabulary. 

 

СЕКЦІЯ № 3 / SECTION № 3 

Інформаційні та комунікаційні технології в навчанні іноземних мов:  

кращі практики, інновації, ефективність 

Information and communication technologies in methods of teaching foreign languages:  

best practices, innovations, efficiency 

 

Bivolaru Aliona – lector Dr., Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine, Universitatea din București (România). Podcasts as a means of teaching Ukrainian 

as a foreign language. Bivolaru Aliona. Подкасти як засіб викладання української мови як 

іноземної. 

Mariia Tanchynets – učitel Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby. (Kolín, Czech 

Republic). Професійна школа бізнесу та медіапродукції (Колін, Чеська Республіка). Problémy 

spojené s výukou anglické výslovnosti v dálkovém studiu. Марія Танчинець. Труднощі навчання 

англійської вимови в реаліях дистанційного навчання. Problems related to the teaching of english 

pronunciation in distance learning. 

Лещенко Г.В. – доктор філологічних наук, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та 

перекладу Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна). 

Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання іноземним мовам. 
Leshchenko Hanna. Neurolinguistic programming as an effective method of foreign language 

teaching. 

Рогульська О.О. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти та 

міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету (Хмельницький, 

Україна). Використання мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов: переваги та 



недоліки. Rogulska Oksana. Use of multimedia technologies in foreign language teaching: 

advantages and disadvantages 

Антонов О.В. – кандидат філологічних наук, завідувач Науково-методичної лабораторії 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (Житомир, Україна).  

Ефективність застосування інтерактивних технологій вивчення іноземних мов при 

підготовці майбутніх медичних сестер. Antonov Oleksii. The effectiveness of applying 

interactive technologies for learning foreign languages in training of future nurses. 

Бірук Н.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійно-педагогічної, 

спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені 

Івана Франка (Житомир, Україна). Особливості реалізації інтерактивних технологій 

навчання іноземним мовам у класах-комплектах. Biruk Nataliia. Features of realization of 

teaching foreign languages interactive technologies in classes-sets. 

Борисова Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Використання цифрових платформ та інструментів студентами у процесі 

вивчення іноземних мов. Borysova Nataliia. Use of digital platforms and tools by students in the 

process of learning foreign languages. 

Буренко Т.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 

лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Суми, Україна). Увічливість як національно-специфічна комунікативна категорія. Burenko 

Tetiana. Politeness as a national-specific communicative category. 

Домніч В.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри зарубіжної філології 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (Київ, Україна). 

Використання сучасних технологій у процесі формування професійної компетентності 

учителів іноземної мови. Domnich Valentyna. Use of modern technologies in the process of 

forming the professional competence of foreign language teachers. 

Калініченко Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Харків, Україна). 

Використання цифрових технологій в навчанні іноземних мов: виклики сучасності. 

Kalinichenko Tetiana. Use of digital technologies in foreign language teaching: modern challenges. 

Козлова В.В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри англійської 

філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка (Суми, Україна). Функціональні аспекти звертання в англомовному 

домінантному парентальному дискурсі. Kozlova Viktoriia. Functional aspects of address forms 

in English dominant parental discourse. 

Козловська Г.Б. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Сумського державного університету імені А. С. Макаренка (Суми, Україна) Характеристики 

вчителя в умовах організації віртуального освітнього середовища. Kozlovska Anna. 

Characteristics of a teacher in the context of virtual education environment. 

Коцюба Р.Б. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов 

Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 

Україна). Комп’ютерно орієнтована методика вивчення латинської мови майбутніми 

лікарями. Kotsyuba Roman. Computer oriented methodology of Latin learning by future doctors.   

Мар’єнко М.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України. (Київ, Україна). Хмаро орієнтовані системи: виклики та 

перспективи. Marienko Maya. Cloud-oriented systems: challenges and prospects. 

Прісовська Г.Є. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри лінгводидактики 

Навчально-наукового інституту підготовки іноземних громадян Державного університету 



«Одеська політехніка» Іванова О.В.  – старший викладач кафедри лінгводидактики Навчально-

наукового інституту підготовки іноземних громадян Державного університету «Одеська 

політехніка» (Одеса, Україна). Використання хмарних сервісів Google в процесі 

дистанційного навчання на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. 
Prisovska Hаlyna. Ivanova Olena. Use of Google cloud services in the process of distance learning at 

the initial stage of learning Ukrainian as a foreign language. 

Самойлюкевич І.В. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 

англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна). Flipped classroom activities for 

teaching prospective primary teachers of English to read children’s literature. Samoiliukevytch 

Inna. Flipped classroom activities for teaching prospective primary teachers of English to read 

children’s literature. 

Семенова О.В. – Ph.D., кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької та 

іспанської мов Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (Бахмут, Україна). Використання сучасних 

навчальних інтернет ресурсів у процесі вивчення французької мови. Semenova Olena. Use of 

modern educational Internet resources in the process of learning French. 

Сердюк Н.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Використання можливостей GOOGLE-платформ у навчанні англійської мови 

учнів базової школи. Serdiuk Nataliia. Using the possibilities of GOOGLE-platforms in teaching 

English for basic school pupils. 

Смірнова Л.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгводидактики та 

іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (Кропивницький, Україна). Важливість цифрових технологій у 

процесі іншомовної підготовки. Smirnova Lina. The Importance of Digital Technologies in 

Foreign Language Training. 

Сога Л.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). 

Методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій викладання 

іноземних мов. Soha Liudmyla. Methodological foundations of the use of information and 

communication technologies for teaching foreign languages. 

Сороко Н.В. – кандидат педагогічних наук, завідувачка відділом технологій відкритого 

навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

(Київ, Україна). Чаюк Т. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Науково-навчального інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Київ, Україна). Роль засобів віртуальної реальності у викладанні англійської мови 

студентам закладів вищої освіти. Soroko Nataliia, Chaiuk Tetiana. The role of virtual reality 

tools in teaching English to students of higher education institutions. 

Танана С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Інноваційні змішані технології навчання іноземних мов під час пандемії COVID-19 

у ЗВО. Tanana Svitlana. Innovative blended foreign language learning technologies during the 

COVID-19 pandemic in higher schools. 

Ткаченко В.І. ‒ кандидат педагогічних наук, викладачка циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін Миколаївського юридичного коледжу Національного університету 

«Одеська юридична академія», Комар І. І. ‒ викладачка циклової комісії гуманітарних 

дисциплін Миколаївського юридичного коледжу Національного університету «Одеська 

юридична академія» (Миколаїв, Україна). Особливості використання платформи Zоом у 



процесі викладання іноземної мови. Tkachenko Viktoriia. Komar Irina. The peculiarities of 

using the Zoom platform in teaching a foreign language. 

Халимон І.Й. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна). Надання 

зворотного звʼязку у Moodle студентам, які вивчають мову. Khalymon Iryna. Giving 

Feedback to Language Learners in Moodle. 

Швець Н.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Швець Т.А. – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Мультимедійні 

презентації як спосіб пред’явлення й автоматизації навчального матеріалу. Shvets Nataliia, 

Shvets Tetiana. Multimedia presentations as means of presenting and automation of study material. 

Янишин О.К. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та перекладу 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Вацик Ю.Д. – 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (Івано-Франківськ, Україна). Можливості фінської 

навчальної платформи Sanako у вивчення іноземної мови в умовах дистанційного та 

змішаного навчання. Yanyshyn Olha. Vatsyk Yulia. Finnish learning platform Sanako: 

оpportunities for learning a foreign language in a distance and blended learning environment. 

Кравчина О.Є. – науковий співробітник Відділу компаративістики інформаційно-

освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 

Україна). Розвиток підприємницької компетентності вчителя за допомогою онлайн-курсів 

EUROPEAN SCHOOLNET ACADEMY. Kravchyna Oksana. Development of entrepreneurial 

competence of a teacher with the help of online courses EUROPEAN SCHOOLNET ACADEMY. 

Денисова С.В. – старший викладач кафедри авіаційної англійської мови Харківського 

національного університету Повітряних Сил (Харків, Україна). Особливості дистанційного 

вивчення авіаційної англійської мови фахівцями інженерних спеціальностей. Denisova 

Svitlana. Features of distance learning of aviation English language by engineering specialists. 

Марченко Н.М. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Die 

Besonderheiten der Entwicklung des Hörverstehens im DaF- Distanzunterricht. Marchenko 

Nataliia. Peculiarities of listening competence development in german language classes when teaching 

remotely. 

Савчук В.І. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі. (Переяслав, Україна). Die entwicklung 

der grammatischen kompetevz im fremdsprachenunterricht auf distanz. Savchuk Valery. 
Developing Grammar competence in Foreign Language classes when teaching remotely. 

Тихонова I.Ю. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського 

iнституту Національного університету «Одеська морська академія» (Iзмаїл, Україна). 

Використання методу проєктів у викладанні англійської мови майбутнім фахівцям 

морської галузі. Tyhonova Ilona. Use of the project method in teaching English to future specialists 

in the maritime sphere. 

Пазяк А.Р. – викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням 

Національного університету харчових технологій (Київ, Україна). Змішане навчання (blended 

learning) у викладанні іноземних мов. Paziak Andrii. Blended learning in teaching foreign 

languages. 

Сласна О.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист Слов’янського фахового 

коледжу НАУ. Web-технології як засіб інтенсифікації навчання іноземній мові (за 



професійним спрямуванням). Slasna Olena. Web-technologies as an aid to intensify the teaching of 

ESP. 

Киричук-Хассан Саїд Хассан У.І. – асистент кафедри тюркології Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Специфіка 

використання онлайн-платформ та онлайн-застосунків під час дистанційного навчання 

при вивченні іноземної мови. Kyrychuk-Hassan Sayed Hassan Uliana. The specifics of using 

online platforms and online applications during distance learning of foreign language. 

Барлай Г.М. – вчитель початкової школи і музики ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 імені 

В. Г. Короленка м. Житомира (Житомир, Україна). Використання месенджерів у побудові 

освітньо-інформаційного середовища в закладах початкової освіти. Barlai Hanna. Use of 

messengers in the formation of an educational and information environment in primary education 

establishments. 

Дмитрієва В.Г. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Криворізького 

національного університету, Шалацька Г.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Криворізького національного університету (Кривий Ріг, Україна). Веб-ресурси 

для вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Dmytriieva Violetta. Shalatska 

Hanna. Web resources for learning a foreign language for specific purposes. 

Довга Г.М. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна). Використання інформаційно-

цифрових технологій на уроках англійської мови в старшій школі. Dovha Hanna. Use of 

information and digital technologies in Еnglish languages lessons in high school. 

Кондрук В.Ю. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна). Проблеми організації процесу навчання 

італійської мови студентів вищих навчальних закладів в умовах дистанційного навчання. 
Kondruk Veronica. Problems of organization of the teaching process of Italian language for students 

of higher educational institutions in the conditions of distance learning. 

Лехкобит М.В. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Формування іншомовної компетенції 

студентів закладів вищої освіти засобами інформаційних технологій. Lekhkobyt Mariana. 

The formation of foreign language competence of the students in higher education institutions by 

means of information technologies. 

Полуніна М.О. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна). Цифрові технології в навчанні 

іноземних мов: кращі практики, інновації, ефективність. Polunina Maryna. Digital 

technologies in foreign language teaching: best practices, innovations, efficiency. 

Рогознікова Д. І. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ННІ права 

та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, 

Україна). Роль аудіювання у формуванні комунікативних навичок студентів закладів вищої 

освіти.  Rohoznikova Diana. The role of listening in the development of the communicative skills of 

students of higher education institutions. 

Фармагей П.П. – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

Дмітренко Н.Є. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, 

Україна). Using English online resources for developing сommunicative сompetency in high school 

students. Farmahei P., Dmitrenko N. Using English online resources for developing сommunicative 

сompetency in high school students. 

 

 

 



СЕКЦІЯ № 4 / SECTION № 4 

Поняття «фахова компетентність перекладача» крізь призму євроінтеграції 

«Professional competence of a translator/interpreter» as a concept through the paradigm of 

European integration 

 

Москаленко О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри англійської 

мови Національного авіаційного університету (Київ, Україна). Лінгвістичні особливості 

перекладу скорочень і абревіатур транспортної галузі (на прикладі логістичних компаній). 

Moskalenko Olena. Linguistic features of translation of abbreviations and acronyms of the transport 

industry (on the example of logistics companies). 

Багацька О.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 

лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Суми, Україна). Неологізми у лінгвокогнітивному висвітленні. Bahatska Olena. Neologisms in 

the linguocognitive interpretation. 

Караневич М.І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики 

перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, Куца О.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(Тернопіль, Україна). Внесок Патриції Килини в українську літературу. Karanevych 

Mariana, Kutsa Oksana. Patricia Kilina’s сontribution to Ukrainian Literature. 

Коваленко А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 

лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Суми, Україна). Маніпулятивний вплив у сучасних ЗМІ як об’єкт лінгвістичних 

досліджень. Kovalenko Andriy. Manipulative influence in modern mass media as an object of 

linguistic research. 

Рудницька Н.М. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри германо-

романської філології та перекладу Східноукраїнського національного університету 

ім. Володимира Даля (Сєвєродонецьк, Україна). Ідеологічний аспект перекладу і фахова 

підготовка перекладача. Rudnytska Nataliia. Ideological aspect of translation and professional 

training of a translator. 

Луцик О.О. – викладач кафедри документознавства Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі (Переяслав, Україна). З досвіду викладання англійською мовою дисциплін 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Lutsyk Oksana. From the 

experience of teaching English disciplines of the specialty «Information, Library and Archival Affairs». 

Молгамова Л.О. – викладач кафедри англійської філології та лінгводидактики 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна). 

Виявлення депресивних станів у підлітків: практичне застосування теоретичних 

досліджень з філології. Molhamova Liliia. Detection of adolescents’ depressive states: practical 

application of theoretical research in philology. 

Власенко Д.Д. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

«Переклад з французької та англійської мов» Навчально-наукового інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). Лексичні 

трансформації у процесі перекладу медичної термінології. Vlasenko Diana. Lexical 

transformations in the process of medical terminology translating. 

Коваленко К.К. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ННІ права та 

інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, 

Україна). Перекладацька здатність як основа формування професійної компетенції 

перекладача. Kovalenko Kseniia. Translation ability as a basis for the formation of professional 

competence of a translator. 



Трьохбратський Н.Р. – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

(Переяслав, Україна). Аналіз перекладів трагедії В. Шекспіра «Макбет». Triohbtatskii Nikita. 

Translation analysis of tragedy “Macbeth” by Shakespeare. 

Юськова А.Р. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри 

перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського 

національного університету імені Івана Франка. (Львів, Україна). Remote interpreting skills as a 

crucial component of the interpreter competence during COVID-19 pandemic. Yuskova Anastasia. 

Remote interpreting skills as a crucial component of the interpreter competence during COVID-19 

pandemia. 

 

СЕКЦІЯ № 5 / SECTION № 5 

Шляхи формування перекладацької компетентності студентів-філологів 

Main directions of formation of professional translator’s competence of students-philologists 

 

Климова К.Я. – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Поліського 

національного університету (Житомир, Україна). Лінгводидактичні аспекти редагування 

галузевого перекладу у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти. Klymova 

Kateryna. Linguodidactic aspects of editing branch translation in the process of higher education 

seekers’ professional training. 

Скиба К. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри германської філології та 

перекладознавства Хмельницького національного університету (Хмельницький, Україна). 

Формування фахової компетентності майбутніх перекладачів через імплементацію 

спеціального програмного забезпечення у зміст їхньої підготовки. Skyba Kateryna. Formation 

of future translators’ professional competence through implementation of specialized software into 

their training. 

Алексенко С.Ф. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 

лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Суми, Україна). Формування перекладацької компетентності студентів-філологів: 

виклики і особливості. Aleksenko Svitlana. Translation competence formation with students of 

philology: challenges and peculiarities. 

Головацька Ю.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики 

перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (Тернопіль, Україна). Linguistic challenges of video games localization. Holovatska 

Yuliia. Linguistic challenges of video games localization. 

Ковальчук Н.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 

Україна). Процес письмового перекладу (психолінгвістичний аспект). Kovalchuk Nataliia. 

process of written translation (psycholinguistic aspect).  

Скляренко О.Б. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Особливості навчання перекладачів. Skliarenko Olesia. Peculiarities of teaching 

translators. 

Тонконог Н.І. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної 

філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

(Переяслав, Україна). Сучасні методики підготовки перекладачів у ЗВО. Tonkonoh Nataliia. 

Modern methods of translators’ training in the higher education institutions. 
Сідько Н.Г. – вчитель-методист Переяславської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№5 (Переяслав, Україна). Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх 



перекладачів в ЗВО. Sid’ko Nina. Peculiarities of professional speech training of future translators in 

higher schools. 

Ткаченко Г.О. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Малащук-

Вишневська Н.В. кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри міжкультурної 

комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). Шляхи формування 

перекладацької компетентності студентів-філологів. Tkachenko Hanna. Malashchuk-

Vyshnevskaya Nataliia. Ways of formation of translation competence of students-philologists. 

Ткаченко Г.О. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Малащук-

Вишневська Н.В. кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри міжкультурної 

комунікації,світової літератури та перекладу Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна). Особливості перекладу 

мовних реалій. Tkachenko Hanna. Malashchuk-Vyshnevskaya Nataliia. Features of translation of 

language realities. 

Дун Ці – аспірантка кафедри англійської філології факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна). Стратегії 

англійського перекладу політичного дискурсу. Dong Qi. Strategies of English translation of 

political discourse. 

Лю Сюена – аспірантка кафедри англійської філології факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна). Короткий 

аналіз перекладацької майстерності англійського кібернеологізму. Liu Xuena. The brief 

analysis of the translation skills of English cyber-neologism. 

Зубцова А.С. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Локалізація. Особливості перекладу комп’ютерних рольових ігор. Zubtsova Alina. 

Localization. Features of Computer Role Playing Games Translation. 

Лопушанська М.В. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 

Україна). Аудіовізуальні аспекти перекладу на основі серії фільмів «Малефісента» від Дісней. 

Lopushanska Maria. Audiovisual aspects of translation (based on Disney’s «Maleficent» film series).  

Синенко К.О. – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету 

української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна). Основні способи перекладу приказок та прислів’їв. Synenko Kateryna. Main ways of 

translation proverbs and sayings. 
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