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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова оргкомітету: Будак  Валерій  Дмитрович,  ректор  Миколаївського національного

університету імені В.О.Сухомлинського, академік  НАПН України,

д.техн.н., професор. 
Члени оргкомітету: Ситченко Анатолій Люціанович, докт.пед.н., професор, проректор з

науково-педагогічної роботи;

Мороз  Тетяна  Олександрівна,  к.пед.н.,  доцент,  декан  факультету

іноземної філології;
Майстренко Мирослава Іллівна, докт.філол.н., професор, завідувач

кафедри німецької мови і літератури;
Солодка Анжеліка Костянтинівна, докт.пед.н., професор , завідувач

кафедри перекладу;
Мироненко Тетяна  Платонівна,  к.пед.н.,  доцент,  доцент  кафедри

англійської мови і літератури;
Добровольська  Леся  Станіславівна,  к.пед.н.,  доцент,  доцент

кафедри англійської мови і літератури;
Осипов  Петро  Іванович,  к.філол.н.,  доцент,  доцент  кафедри

німецької мови і літератури;
Кирилюк  Світлана  Василівна,  к.філол.н.,  старший  викладач

кафедри німецької мови і літератури;
Волченко Ольга  Михайлівна, к.пед.н.,  доцент кафедри перекладу

(відповідальній секретар).



ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня 2017р. 

8.00. – 9.45. – Реєстрація учасників конференції (корпус №1, ауд.1-513).

10.00. – 13.00. – Відкриття конференції та пленарне засідання (корпус №1, ауд.1-
513).

19 квітня 2017р.

10.00. – 13.00. – Секційні засідання.

13.00. – 14.00. – Перерва. 

14.00. – 15.30. – Секційні засідання. 

15.30. – 17.00. – Підсумкове пленарне засідання (корпус №1, ауд.1- 13).



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (ауд. 1-513) 

18 квітня 2017р.

Вітальне  слово  ректора  Миколаївського  національного  університету  імені

В.О.Сухомлинського, академіка  НАПН України, д.техн.н., професора В.Д. Будака.

Вітальне слово декана факультету іноземної філології  Миколаївського національного

університету імені В.О.Сухомлинського к.пед.н., доцента Т.О. Мороз. 

Доповіді:

1. Майстренко Мирослава Іллівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

німецької  мови  та  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Мотив щастя й нещастя у творах Есхіла.

2.  Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

перекладу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Досвід перекладу в історії цивілізацій.

3. Осипов Петро Іванович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької

мови та літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Патріотизм і ностальгія лірики Г. Гейне.

4.  Zavialova  Alisa,  PhD  candidate  in  Applied  Linguistics  and  Discourse  Studies  at  Carleton

University, Canada (скайп-дововідь):

An emerging pedagogical approach to teaching pragmatic formulas.

5. Сукліян Вадим Іванович, магістрант 716 гр.,   Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

До питання перекладу німецькомовних економічних термінів українською мовою.

6.  Савчук  Анастасія  Вікторівна,  магістрантка  706  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського,

Тригуб  Крістина  Олександрівна,  магістрантка  706  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі

викладання англійської мови.

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

18-19 квітня 2017р.

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 
(ауд.1-521)
Керівники секції: Осипов  Петро  Іванович,  к.філол.н.,  доцент,  доцент  кафедри

німецької  мови  і  літератури  Миколаївського  національного
університету імені В.О.Сухомлинського.

Секретар секції: Нікіфорчук Світлана Сергіївна, викладач кафедри англійської мови
і  літератури   Миколаївського національного  університету імені
В.О.Сухомлинського.

1. Валігура Ольга Романівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної

філології, Київський національний лінгвістичний університет:

Лінгвокогнітивні аспекти двомовності та багатомовності: перспективи досліджень.

2.  Кирилюк Світлана  Василівна,  кандидат філологічних  наук,  старший викладач кафедри

німецької  мови  і  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Функціональна семантика лексичних одиниць з часовим значенням в тексті німецької

народної казки.

3.  Корнєва  Наталія  Анатоліївна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

німецької  мови  та  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені  В.О.

Сухомлинського,

Коваленко Ольга Вікторівна, викладач кафедри німецької мови та літератури, Миколаївський

національний університет імені В. О.Сухомлинського:

Функціонування соматизмів у фразеологізмах німецької та української мов.

4. Марковська Антоніна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет,

Саламатіна  Ольга  Олександрівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет:

Антропоцентризм фразеології сучасної німецькомовної преси.

5.  Мироненко  Тетяна  Платонівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент, доцент  кафедри

англійської  мови  і  літератури,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського,

Добровольська  Леся  Станіславівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент, доцент  кафедри

англійської  мови  і  літератури Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст.



6. Мукатаєва Ярослава Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії

та практики перекладу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили:

Лексична стилістика невласне-прямої мови у новелах Томаса Манна.

7. Свєточева Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри

англійської  мови  і  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Теоніми бога Njörðr ‘Ньорда’: їх етимологія, семантика та функції.

8.  Строганова  Галина  Олександрівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший  викладач,

Київський національний торговельно-економічний університет:

Способи реалізації концептуальних метафор у німецькому економічному медіадискурсі.

9.  Сидоренко  Юлія  Ігорівна,  кандидат  педагогічних  наук,  старший  викладач  кафедри

перекладу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Теоретичний підхід до визначення поняття «лінгвокультурема».

10.  Васина  Ирина  Васильевна,  преподаватель  кафедры  перевода,  Николаевский

национальный университет имени В.А. Сухомлинского:

Основные  характеристики  HORROR как  жанра  художественной  литературы  в

диахроническом аспекте.

11.  В’єнцко  Василь  Іванович,  викладач  кафедри  романо-германської  філології,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили:

Принципи опису етнокультурного змісту внутрішньої форми фразеологічних одиниць.

12.  Нікіфорчук  Світлана  Сергіївна,  викладач  кафедри  англійської  мови  і  літератури,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Функціонування  прецедентних  текстів  в  енциклопедичних  біографічних  статтях

британської лінгвокультурної традиції.

13. Похитун Тетяна Андріївна, викладач кафедри німецької мови і літератури, Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Особливості артикуляції німецьких приголосних.

14.  Усаченко Ірина Валеріївна,  викладач кафедри перекладу, Миколаївський національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Англійська мова в європейському контексті.

15. Артюхова О.С., магістрантка 616 гр., Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

Поняття «інформація» у лінгвістичних дослідженнях.

Науковий керівник:  Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач

кафедри перекладу.



16. Борзунова Г.Ю., магістрантка 606гр., Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

Категорія зменшеності у жанрі німецької та української казки (зіставний аналіз).

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

17. Венедиктова Н.С., магістрантка 606 гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Лексичні особливості німецькомовних рекламних текстів (на матеріалі реклами одягу).

Науковий  керівник:  Корнєва  Наталія  Анатоліївна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,

доцент кафедри німецької мови та літератури.

18.  Гадімова Дуня Расім кизи, студентка 456гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Англійська мова як представник германських мов і її місце серед інших мов світу.   

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

19.  Гоменюк І.В.,  студентка 236  гр.,  Миколаївський  національний університет  імені  В.О.

Сухомлинського: 

Берлінський діалект: минуле і сьогодення.

Науковий  керівник: Похитун  Тетяна  Андріївна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

20. Гуріна М.В.,  магістрантка 616з гр.,  Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

Семантична  структура  фразеологічних  одиниць  у  функціонально-параметричному

відображенні.

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

21. Дем’яненко А.О. студентка 236 гр.,  Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського: 

Швабський діалект: виникнення, розвиток та перспективи існування.

Науковий  керівник: Похитун  Тетяна  Андріївна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

22.  Дуля Вікторія Юріївна, магістрантка 706 гр., Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Реклама у діахронічному аспекті.

Науковий  керівник:  Мироненко  Тетяна  Платонівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.



23.  Козаченко Ю.,  студентка  456  гр., Миколаївський  національний  університет  імені  В.О.

Сухомлинського:

Молодіжний та студентський сленги в системі загального сленгу англійської мови. 

Науковий  керівник: Нікіфорчук  Світлана  Сергіївна,  викладач  кафедри  англійської  мови  і

літератури.

24.  Заремська  Євгенія  Анатоліївна,  студентка  426  гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Статус реалії як мовного засобу художнього зображення.

Науковий керівник: Нікішина Віра Вікторівна, викладач кафедри перекладу.

25. Єгорова Анастасія Андріївна, студентка 446 гр., Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Походження та розвиток рунічного письма.

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

26. Клінова Анастасія, магістрантка 606гр., Миколаївський національний університет імені

В.О.Сухомлинського:

Іронія в художньому тексті.

Науковий  керівник:  Щербакова  Олена  Леонідівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри англійської мови і літератури.

27.  Ковтун Г., магістрантка 706з гр., Миколаївський  національний університет імені 

В.О.Сухомлинського:

Особливості творення неологізмів у німецькій мові.

Науковий керівник:  Водяна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри німецької мови та літератури.

28. Кошлата Н.Ю., студентка 436н гр., Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського:

Соматизми на позначення частин тіла в українській та німецькій мовах.

Науковий  керівник:   Коваленко  Ольга  Вікторівна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

29.  Лисенко Н.С., магістрантка 716гр.,  Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

До проблеми визначення поняття «мовна гра».

Науковий керівник:  Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач

кафедри перекладу.



30.  Лисенко Олена  Сергіївна,  студентка  446гр., Миколаївський  національний  університет

імені В.О. Сухомлинського:

Особливості австралійського варіанту англійської мови. 

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

31. Микитенко Н.Г., студентка 326гр., Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

Німецька сучасність: особливості сленгу німецької мови. 

Науковий  керівник:   Коваленко  Ольга  Вікторівна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

32.  Новікова  Юлія  Євгенівна, студентка  446гр.,  Миколаївський  національний  університет

імені В.О. Сухомлинського:

Основні  параметри  впливу  cередньоанглійських  північних  діалектів  на  розвиток

англійської мови.

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

33.  Новик  М.Ф.,  студентка  436н  гр.  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Функціонування зоонімів в німецькій та українській фразеології.

Науковий  керівник:   Коваленко  Ольга  Вікторівна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

34.  Новик  М.Ф.,  студентка  436н  гр.  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Англоамериканізми у сучасній німецькій мові.

Науковий керівник:  Водяна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри німецької мови та літератури.

35. Рой Тетяна Сергіївна, студентка 456гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О.Сухомлинського:

Особливості функціонування американського сленгу.

Науковий  керівник:  Нікіфорчук  Світлана  Сергіївна,  викладач кафедри  англійської  мови  і

літератури.

36.  Хапров  Ф.Д.,  студент  436н  гр.., Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Сучасні дослідження звукового складу мови і мовлення.

Науковий керівник: Водяна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри німецької мови та літератури.



37.  Шевченко  Микола  Олександрович,  студент  456гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Теорія класифікації частин англійської мови у зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці.

Науковий керівник:  Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

38.  Шульга  Ольга  Сергіївна, студентка  326гр.,  Миколаївський  національний  університет

імені В.О. Сухомлинського:

Фразеологічна одиниця як відображення національно-культурних особливостей.

Науковий керівник: Нікішина Віра Вікторівна, викладач кафедри перекладу.



Секція 2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ (ауд. 1-520)

Керівники секції: Майстренко Мирослава Іллівна, докт.філол.н., професор, завідувач
кафедри німецької мови і літератури Миколаївського національного
університету імені В.О.Сухомлинського;

Секретар секції: Єфименко  Тетяна  Миколаївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов
Миколаївського  національного   університету  імені
В.О.Сухомлинського.

1. Майстренко Мирослава Іллівна, докт.філол.н., професор, завідувач кафедри німецької мови

та літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Мотив щастя й нещастя у творах Есхіла.

2. Тузков Сергей Александрович,  докт.филол.н.,  доцент, заведующий кафедрой английского

языка и литературы, Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского:

Между небесами и адом: роман Дафны дю Морье «Моя кузина Рейчел» в контексте

готической литературы.

3.  Водяна Людмила Володимирівна,  кандидат філологічних наук,  доцент, доцент кафедри

німецької  мови  та  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського,

Умарова Аліна Альбертівна, викладач кафедри німецької мови та літератури, Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Етнокультурологічні  особливості  символічних  маркерів  екзистенційних  станів

(творчість Г.Носсака та І.Франка). 

4. Ружевич Яна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри іноземних

мов, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Світ у дзеркалі гротеску (на матеріалі творів Е.Гофмана).

5.  Anastasiia  Savchuk,  Master’s degree student,  Mykolaiv  V.O.  Sukhomlynskyi National

University:

The usage of stylistic symbols in J.S.Foer’s novel “Extremely loud and incredibly close”.

Scientific supervisor: Tetyana Myronenko, Ph.D. in Education.

6. Kristina Tryhub, Master’s degree student, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University:

Functional-semantic features of using phraseological units for creating expressiveness in  the

text of Tom Karahasan Boyle’ novel “The Road to Wellville” and its film version.
Scientific supervisor: Tetyana Myronenko, Ph.D. in Education.

7. Васильєва Марія Едуардівна, студентка 456 гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Символічність творчості Ленгстона Хьюза.



Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

8. Кошлата Н.Ю., студентка 436н гр.,  Миколаївський національний університет імені В.О.

Сухомлинського:

Прояви філософії абсурду в романі Ф.Кафки «Замок».

Науковий керівник: Водяна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри німецької мови та літератури.

9.  Ляхова Віра Петрівна, магістрантка 716гр., Миколаївський національний університет імені
В.О. Сухомлинського:
Лексико-семантичні особливості казки як окремого літературного жанру (на матеріалі

казок братів Грімм).

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

10.  Мельник  Єлизавета  Миколаївна, студентка  456  гр.,   Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Філософсько-етичні ідеї у романі Р.Бредбері «451○ за Фаренгейтом».

Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

11.  Скиба  Тетяна,  студентка  446гр, Миколаївський  національний  університет  імені  В.О.

Сухомлинського:

Збереження  автентичних  мотивів  пасторалі  та  їх  сучасна  інтерпретація  у  творах

американських та англійських поетів.

Науковий керівник:  Філіпп’єва Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

кафедри англійської мови і літератури.

12. Тронько А.С., студентки 436н гр., Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського:

Образи-символи у німецькій поезії ХХ століття.

Науковий керівник: Водяна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри німецької мови та літератури.

13. Хоменко Ліна Павлівна, студентка 456 гр., Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Відображення поняття жіночого образу в романі «Місіс Деллоуей» Вірджинії Вулф.

Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.



Секція 3. ПЕРЕКЛАД ЯК КОМПОНЕНТ ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
(ауд.1-523)
Керівники секції: Солодка  Анжеліка  Костянтинівна, доктор  педагогічних  наук,

завідувач  кафедри  перекладу,  Миколаївський  національний
університет імені В.О.Сухомлинського.

Секретар секції: Нікішина Віра Вікторівна, викладач  кафедри німецької філології та
перекладу  Миколаївського  національного  університету  імені
В.О.Сухомлинського.

1. Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

перекладу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній комунікації.

2. Осипов Петро Іванович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької

мови та літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Патріотизм і ностальгія лірики Г. Гейне.

3. Агєєва Вікторія Олександрівна,  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри

перекладу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Стереотипна символіка вогню та її відображення в інваріантних лексемах англійської

та української мов.

4.  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  перекладу,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Використання  синтаксичних  трансформацій  для  досягнення  еквівалентності

перекладу.

5. Зуєнко Неля Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної

філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м.Київ:

Особливості перекладу фахової мови тваринництва.

6. Шапочка Катерина Анатоліївна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Взаємодія культури і перекладу.

7.  Нікішина  Віра  Вікторівна,  викладач  кафедри  перекладу,  Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Відтворення  інтернаціональної  та  псевдоінтернаціональної  лексики  як

перекладознавча проблема.

8.  Хуртак Ірина Василівна,  старший викладач кафедри перекладу, Національний гірничий

університет, м.Дніпро:

Проблема перекладу слова як форми.

9.  Амірханян Л.Г.,   магістрантка 716з  гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:



Способи  відтворення  значення  англійських  науково-технічних  термінів  українською

мовою.

Науковий  керівник:  Шапочка  Катерина  Анатоліївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

10.  Бей  Ірина  Ігорівна,  студентка  426 гр., Миколаївський національний університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості  перекладу  порівняльних  конструкцій  українською  мовою  у  романі

Маркуса Зузака «Крадійка книжок».

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

11.  Вініговська  Лідія  Олександрівна,  студентка  426 гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Відтворення англійських модальних дієслів  у  романі  Джоан Роулінг  «Гаррі  Поттер і

філософський камінь».

Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

12.  Гладка  М.О.,  студентка  421  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць.

Науковий керівник: Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри перекладу.

13.  Глухенька А.С.,  магістрантка 616з гр., Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Підходи до визначення поняття «перекладацька трансформація».

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

14.  Гонта  Ірина  Олегівна, магістрантка 716  гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Кореляція: компетентність перекладача та майстерність перекладу.

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат  філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

15.  Грабельний  Л.Л.,  магістрант  616  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу рекламних повідомлень.

Науковий керівник:  Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач

кафедри перекладу.



16.  Громова  Катерина  Володимирівна,  студентка  326 гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Прийоми перекладу англійського молодіжного сленгу українською мовою.

Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

17. Докаєва Вікторія Миколаївна, студентка 326гр., Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Засоби вираження заперечення в німецькій мові, особливості їх перекладу.

Науковий  керівник:  Кирилюк  Світлана  Василівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший

викладач кафедри німецької мови і літератури.

18. Єлдирьова Вікторія Олегівна, студентка 426 гр., Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Шляхи  відтворення   англійської  суб’єктної  інфінітивної  конструкції  українською

мовою. 

Науковий керівник: Сидоренко Юлія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри перекладу.

19.  Жиговська  Ганна  Федорівна,  магістрантка  616з  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Кваліфікація перекладацьких трансформацій у сучасному перекладознавстві

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

20. Зеніч Інна Ігорівна,  студентка 426 гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу англійського інфінітиву українською мовою.

Науковий  керівник:  Шапочка  Катерина  Анатоліївна,  кандидат педагогічних  наук,   доцент

кафедри перекладу.

21.  Карабейнікова К.С.,  студентка 421 гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу власних імен з англійської мови на українську.

Науковий керівник: Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри перекладу.    

22.  Кісіль  О.І.,  магістрантка  716з  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості  відтворення  значення  англійських  юридичних  термінів  українською

мовою.

Науковий  керівник:  Шапочка  Катерина  Анатоліївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.



23. Кириленко Аліна Віталіївна, студентка 426гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу каламбуру з англійської на українську мову.

Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

24.  Коада Павло Вячеславович,  студент  326 гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Труднощі перекладу фразеологічних одиниць.

Науковий керівник: Нікішина Віра Вікторівна, викладач кафедри перекладу.

25.  Краснікова  Катерина  Євгенівна,  студентка  326 гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

До проблеми перекладу препозитивних атрибутивних словосполучень

Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

26.  Кривошея  В.О.,  студентка  421  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Сучасні  англійські  неологізми,  їх  структурно-семантичні  характеристики  та  засоби

перекладу.

Науковий керівник: Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри перекладу.

27.  Купрієвич  Яна  Олександрівна,  студентка  326гр.,   Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

До питання перекладу англійських неологізмів.

Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

28.  Леськова  А.О.,  студентка  421гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Переклад абревіатур та скорочень в англомовних політичних та економічних текстах

українською мовою.

Науковий керівник: Плужнік А.В., викладач кафедри перекладу.

29.  Новіцький І.В.,  магістрант  616  гр., Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Типи  англійських  синтаксичних  конструкцій  для  інтенсифікації  та  імпліцитної

передачі висловлювання  як об’єкт перекладознавчих досліджень.

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

30.  Павлова  Д.М., магістрантка  616  гр., Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:



Художній переклад як феномен культури.

Науковий керівник:  Солодка Анжеліка Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач

кафедри перекладу.

31. Переведенцева В.О., студентка 326 гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу німецьких газетних текстів українською мовою.

Науковий  керівник: Похитун  Тетяна  Андріївна,  викладач  кафедри  німецької  мови  і

літератури.

32.  Пісарєва  В.В.,  студентка  426гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

До  проблеми  перекладу  авторських  неологізмів  українською  мовою  (на  матеріалі

роману «1984» Дж.Орвелла).

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

33.  Потапкова  Г.І.,  студентка  426гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Відтворення англійських пасивних речень у офіційно-діловому стилі української мови.

Науковий керівник: Сидоренко Юлія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри перекладу.

34. Сукліян  В.І.,  магістрант  716гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

До питання перекладу німецькомовних економічних термінів українською мовою.

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

35.  Степанян  С.К.,  студентка  421гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Реалії та їх структурно-семантичні особливості в перекладі романів А.Крісті.

Науковий керівник: Плужнік А.В., викладач кафедри перекладу.

36.  Тарасюк  А.В.,  студентка  326гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Терміни в аспекті перекладознавства.

Науковий  керівник:  Абабілова  Наталья  Миколаївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

37.  Осадчук Юлія Миколаївна, студентка  426гр.,   Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського:

Еліптичні конструкції як об’єкт перекладознавчих досліджень.



Науковий керівник: Усаченко Ірина Валеріївна, викладач кафедри перекладу.

38.  Шевченко  Ганна  Олександрівна,  студентка  326гр.,   Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Зооніми у складі німецьких ідіом, їх перекладацькі еквіваленти.

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

39.  Черноусова  Олександра  Вікторівна,  студентка 326  гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О. Сухомлинського:

Функціонування та переклад німецькомовного військового сленгу. 

Науковий  керівник:  Осипов  Петро  Іванович,  кандидат філологічних  наук, доцент, доцент

кафедри німецької мови та літератури.

40.  Яненко  В.В.,  студентка  426гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу «хибних друзів перекладача» українською мовою (на матеріалі

роману Джека Лондона «Мартін Іден»).

Науковий  керівник:  Волченко  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

41.  Форошевська Ю.О.,  студентка 421гр.,   Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Проблеми перекладу багатокомпонентних медичних термінів та термінів-епонімів.

Науковий керівник: Плужнік А.В., викладач кафедри перекладу.

42.  Юхновець О.С., магістрантка 616з гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського:

Особливості перекладу англомовних фразеологічних одиниць.

Науковий  керівник:  Абабілова  Наталья  Миколаївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.

43.  Янковська  М.С.,  студентка  426гр.,   Миколаївський  національний  університет  імені

В.О. Сухомлинського:

Способи перекладу побутових реалій у творі А.К.Дойла «Пригоди Шерлока Холмса».

Науковий  керівник:  Абабілова  Наталья  Миколаївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри перекладу.



Секція  4.  АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  КРОС-КУЛЬТУРНОЇ  ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ (ауд.1- 424 )

Керівники секції: Дем’яненко  Ольга  Євгенівна,  к.пед.н.,  доцент,  доцент  кафедри
іноземних  мов  Миколаївського  національного  університету  імені
В.О.Сухомлинського.

Секретар секції: Айзікова  Лідія  Володимирівна,  викладач кафедри  іноземних  мов
Миколаївського  національного   університету  імені
В.О.Сухомлинського.

1. Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН, м.Київ, 

Раковська  Марія  Андріївна,  кандидат  педагогічних  наук,  старший  викладач  кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Педагогічні засади формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної

мови у процесі функціонування польських університетів.

2.  Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

англійської  мови  і  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені  В.О.

Сухомлинського,

Філіпп’єва Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської

мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Здійснення  військового-патріотичного  виховання  студентів  університету  засобами

іноземних мов.

3. Безугла Мілена В’ячеславна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії, Науково-

дослідний  інститут  духовного  розвитку  людини  Східноукраїнського  національного

університету імені Володимира Даля:

Випереджаюча освіта як пріоритет ХХІ століття

4. Волощук Ірина Петрівна,  кандидат педагогічних наук,  доцент,  Національний технічний

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:

Компетентнісний підхід як методологічна основа наукового дослідження.

5. Дем’яненко Ольга Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних

мов, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Кроскультурна  компетентність  і  культурний  інтелект  педагога  як  умова  ефективної

професійної діяльності.

6. Дем’яненко Ольга Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних

мов, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Національно-культурний аспект крос культурної підготовки майбутніх спеціалістів.

7.  Майстренко  Людмила  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  старший  викладач

кафедри  іноземних  мов,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Вплив біологічних факторів на розвиток емоційного інтелекту.



8.  Мороз  Тетяна  Олександрівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

перекладу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Загальнокультурна  компетентність  як  складова  формування  професійно  успішної

особистості майбутнього вчителя іноземної мови. 

9.  Тікан  Яна  Гаврилівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  Національний  технічний

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:

Інноваційні методи розвитку міжкультурної компетентності студентів.

10.  Федоренко  Світлана  Вікторівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  теорії,

практики та перекладу англ. мови, Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:

Комунікація  як  сутнісна  основа  формування  гуманітарної  культури  американських

студентів.

11.  Шиян  Тетяна  Володимирівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Айзікова  Лідія  Володимирівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Миколаївський

національний університет імені В.О. Сухомлинського:

Формування  культурної  грамотності  студентів  немовних  спеціальностей  засобами

дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням».

12.  Вахріна  Ольга  Валентинівна,  провідний  інженер  Департаменту  міжнародного

співробітництва,  Національний  технічний  університет  України  «Київський  політехнічний

інститут імені Ігоря Сікорського»:

Виховання цінностей у польських студентів політехнічних університетів.

13.  Єфименко  Тетяна  Миколаївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Культурний інтелект та критерії його розвитку.                

14.  Майборода  Римма  Вадимівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Маніпулятивні типи особистості та їх роль у процесі комунікації.

15.  Плужнік  Анастасія  Валеріївна,  викладач  кафедри  перекладу,  Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Наукова  проблема  виховання  комунікативної  культури  у  студентів  філологічних

спеціальностей.

16.  Пустовойченко  Дарія  Вікторівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського: 



Розвиток  крос-культурної  комунікативної  компетентності  майбутніх  психологів  у

процесі вивчення іноземної мови.

17.  Смірнова  Олена  Олександрівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов,  Миколаївський

національний університет імені В.О.Сухомлинського:

Формування  лінгвокультурологічної  компетенції  у  студентів  в  процесі  навчання

іноземної мови.

18. Галкіна Елеонора, магістрантка 706 гр.,  Миколаївський національний університет імені

В.О.Сухомлинського:

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційної освіти

США та України: порівняльний аспект.

Науковий керівник:  Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

19.  Оперчук  Т.В.,  студентка  501  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Культурний  інтелект  студентської  молоді  як  необхідна  складова  реалізації  процесу

міжкультурної комунікації.

Науковий керівник: Дем’яненко Ольга Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач

кафедри іноземних мов.



Секція 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ Й ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ (ауд.1-513)

Керівники секції: Мироненко Тетяна  Платонівна,  к.пед.н.,  доцент,  доцент  кафедри
англійської  мови  і  літератури  Миколаївського  національного
університету імені В.О.Сухомлинського;
Добровольська  Леся  Станіславівна,  к.пед.н.,  доцент,  доцент
кафедри  англійської  мови  і  літератури  Миколаївського
національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Секретар секції: Кордюк Олена Миколаївна,  викладач кафедри англійської  мови і
літератури  Миколаївського  національного  університету  імені
В.О.Сухомлинського.

1. Яблонська Тетяна Миколаївна, докт.пед.н., професор кафедри західних і східних мов та

методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса:

Формування культури спілкування на основі діалогів на заняттях з англійської мови.

2. Bacalu Filip,  Lecturer, Ph.D.,  Hyperion University, Bucharest, Romania:
Media discourse seminar – a didactic approach.

3. Chokmorova A.M., Head of Foreign Languages Department, I. Razzakov Kyrgyz State Technical

University, Bishkek, Kyrgyzstan:

Key issues in English for specific purposes.

4.  Czereova Beata, Mazurova Helena, Department of Languages, Technical University of Kosice,

Slovakia:

Intercultural elements in English language teaching.

5. Dominte Carmen, Lecturer, Ph.D., Hyperion University, Bucharest, Romania:

Teaching business English vocabulary through discovery techniques.

6. V. Prystupa, Ph.D. in Linguistics, Academic head of Anglo-Australian program, Beijing Normal

University, China:

Types of interlanguage fossilization in Chinese  EFL speaking.

7.  Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

англійської  мови  і  літератури,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов у сучасному суспільстві.

8.  Ганніченко  Тетяна  Анатоліївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет,

Жебко  Олександр  Олегович,  студент  факультету  іноземної  філології,  Миколаївський

національний університет імені В. О. Сухомлинського:

Використання  міждисциплінарної  інтеграції  у  формуванні  іншомовної  професійної

компетентності студентів аграрного профілю.                                            



9. Монашненко Анна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

іноземної  філології  і  перекладу,  Національний  університет  біоресурсів  і

природокористування України, м.Київ:

Структура  компетентності  майбутніх  філологів  у  письмовому  двосторонньому

перекладі в аграрній галузі.

10. Рускуліс Лілія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри

мовознавства, Херсонський державний університет:

Формування предметних компетентностей із дисциплін лінгвістичного циклу під час

проходження педагогічної практики майбутніми вчителями української мови.

11. Тішечкіна Катерина Вікторівна,  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет:

Інтенсивне вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах.

12.  Шевченко Ірина Вікторівна,  кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри  англійської

мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,

Кордюк Олена Миколаївна, викладач кафедри англійської мови і літератури,  Миколаївський

національний університет імені В. О. Сухомлинського:

Самостійна робота  студентів  1  курсу факультетів  іноземної  філології  ВНЗ України з

метою  формування  їхніх  граматичних  навичок  під  час  вивчення  курсу  «Практика

усного та писемного мовлення» в умовах змішаної форми навчання.

13.  Щербакова Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської

мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,

Ніколаєва  Жанна  Володимирівна,  викладач  кафедри  англійської  мови  і  літератури,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Змішане навчання як форма організації навчального процесу з іноземної мови у ВНЗ.

14.  Зафарджон  Ашуров, начальник  информационного  и  технологического  отдела,

Самаркандский институт иностранных языков, Узбекистан: 

Новые  инновационные  технологии  в  педагогической  практике  филологического

образования.

 15.  Округ  Анатолій  Євгенович,  викладач  кафедри  англійської  мови  і  літератури,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського:

Теоретичні  засади  пізнання  різномаїття  культур  вторинною  мовною  особистістю  у

процесі комунікації. 

16.  Хапров  Дмитро  Євгенович,  викладач  англійської  мови,  ДВНЗ  «Миколаївський

політехнічний коледж»:

Метод проекту як складова частина сучасного заняття з іноземної мови.



Хапрова Оксана Борисівна, викладач німецької мови, ДВНЗ «Миколаївський політехнічний

коледж»:

Психолого-педагогічні  аспекти  викладання  іноземної  мови  за  професійним

спрямуванням.

17. Miller Mary E., Peace Corps Volunteer, USA, English Teacher, Language Training Department,

Odessa National Polytechnic University

Methodologies and the use of technology in teaching English.

18.  Балан  Аліна  Олександрівна,  магістрантка 706  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Ситуативний підхід до вивчення англійської мови на старшому етапі навчання.

Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

19.  Безпалько  Наталія  Валеріївна,  магістрантка  706  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Особливості  методики  формування  іншомовної  профільної  адитивної  компетенції

магістрів лінгвістики.

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

20.  Бондар  Юлія  Олександрівна,  магістрантка  706  гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Переваги застосування системно-комунікативного методу навчання англійської мови.

Науковий   керівник:  Тузков  Сергій  Олександрович,  доктор  філологічних  наук,  доцент,

завідувач кафедри англійської мови і літератури.

21.  Грицак  Валерія  Станіславівна,  магістрантка  706з  гр., Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Розвиток самонавчання студентів в умовах дистанційної освіти на прикладі викладання

англійської мови.

Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

22.  Косьміна  Є.В.,  магістрантка 706  гр., Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя англійської мови.

Науковий  керівник:  Науковий  керівник: Добровольська  Леся  Станіславівна,  кандидат

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови і літератури.



23.  Назаренко  Вікторія  Віталіївна,  студентка  356  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Формування  іншомовної  компетенції  учнів  у  читанні  на  різних  етапах  оволодіння

іноземною мовою.

Науковий  керівник:  Нікіфорчук  Світлана  Сергіївна,  викладач кафедри  англійської  мови  і

літератури.

24.  Нікітюк  Маргарита  Юріївна,  магістрантка  706  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Формування  методичної  компетенції  студентів  факультетів  іноземних  мов  на

семінарських  заняттях  з  методики  викладання  іноземних  мов  з  використанням

відеозапису-ситуаційної моделі. 

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

25. Паламар Лілія Олегівна, магістрантка 706з гр., Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського:

Використання  читання  як  важливого  засобу  формування  інформаційної  культури

старшокласників. 

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

26.  Саакян  Н.,  студентка  456  гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Умови практичного використання англомовних словників.

Науковий  керівник:  Щербакова  Олена  Леонідівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри англійської мови і літератури.

27.  Сербіна Тетяна Олексіївна, студентка 356 гр.,  Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського:

Особливості  підготовки  і  проведення  нестандартних  уроків  з  англійської  мови  на

молодшому етапі навчання англійської мови.

Науковий  керівник:  Щербакова  Олена  Леонідівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри англійської мови і літератури.

28.  Сергієнко  Олена  Радомирівна,  магістрантка706з  гр..,Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Навчання читання студентів сучасної англомовної періодичної літератури. 

Науковий керівник: Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.



29. Сиванич Анастасія Олександрівна, магістрантка 706з гр.,  Миколаївський національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Концепція іншомовної комунікативної компетенції.

Науковий керівник: Шевченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

англійської мови і літератури.

30. Трегубенко Ірина Віталіївна, студентка 456 гр., Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського:

Застосування методу проектів з метою формування іншомовної компетенції учнів шкіл

з поглибленим вивченням англійської мови.

Науковий керівник: Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

31.  Тищенко  С.,  студентка  356гр.,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Формування інтересу до іноземної мови в учнів середньої школи.

Науковий  керівник:  Щербакова  Олена  Леонідівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри англійської мови і літератури.

32.  Хижняк  М.П.,  студентка  706з  гр..,  Миколаївський  національний  університет  імені

В.О.Сухомлинського:

Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  в  роботу  викладача  ВНЗ  при

навчанні іноземної мови.
Науковий керівник: Баркасі  Вікторія  Володимирівна,  кандидат педагогічних  наук,  доцент,

доцент кафедри англійської мови і літератури.

33. Чаус Олена Валеріївна, студенткам 356гр., Миколаївський національний університет імені

В.О.Сухомлинського:

Новітні тенденції у викладанні іноземних мов.

Науковий  керівник:  Нікіфорчук  Світлана  Сергіївна,  викладач кафедри  англійської  мови  і

літератури. 

34.  Яцкова  Катерина  Вадимівна,  магістрантка  606з  гр.,  Миколаївський  національний

університет імені В.О.Сухомлинського:

Використання методу проектів на уроках сучасної загальноосвітньої школи.

Науковий  керівник:  Щербакова  Олена  Леонідівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент

кафедри англійської мови і літератури.


	5. Anastasiia Savchuk, Master’s degree student, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University:
	The usage of stylistic symbols in J.S.Foer’s novel “Extremely loud and incredibly close”.
	Патріотизм і ностальгія лірики Г. Гейне.

	Наукова проблема виховання комунікативної культури у студентів філологічних спеціальностей.
	17. Смірнова Олена Олександрівна, викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського:
	Формування лінгвокультурологічної компетенції у студентів в процесі навчання іноземної мови.

