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Дискусійні панелі Discussion panels 

1.Експериментальні та теоретичні дослідження в 

контексті методики навчання іноземних мов у 

закладах вищої освіти. 

1. Experimental and theoretical researches in the 

context of foreign language teaching methods 

in higher education institutions. 

2.Теоретичні й практичні аспекти методики 

навчання іноземних мов у закладах загальної 

середньої освіти: нові виклики та досвід. 

2. Theoretical and practical aspects of the 

methods of teaching foreign languages in high 

schools: new challenges and experience. 

3.Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні 

іноземних мов: інновації, ефективність, кращі 

практики. 

3. Information and communication technologies 

in teaching foreign languages: innovations, 

efficiency, best practices. 

4.Інноваційні методики формування перекладацької 

компетентності студентів-філологів в умовах 

євроінтеграції. 

4. Innovative methods of formation of translation 

competence of students-philologists in the 

conditions of European integration. 

 

 

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:  

 

Коваленко Андрій Миколайович – канд. філол. 

наук, доц., декан факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

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 цифровізації освіти 

НАПН України. 

Свириденко Оксана Михайлівна – д-р філол. 

наук, проф., декан факультету української та 

іноземної філології Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

 

Відповідальний секретар: 

 

Христич Ніна Сергіївна – канд. пед. наук, доц. 

кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

Andrii Kovalenko – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Dean of Foreign and Slavic Philology 

Faculty, Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical 

University. 

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 for Digitalization of Education of NAES of 

Ukraine. 

Oksana Svyrydenko – Dr. in Philology, Professor, 

Dean of Ukrainian and Foreign Philology Faculty, 

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

 

Conference moderator: 

 

Nina Khrystych – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods, Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

 

 

 

 

 



Члени оргкомітету: 

Костик Євгенія Володимирівна – канд. пед. наук, 

доц. іноземної філології, перекладу та методики 

навчання, заступник зав. кафедри з наукової 

роботи Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі. 

Борисова Наталія Василівна – канд. пед. наук, 

доц. кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Дуброва Світлана Володимирівна – канд. пед. 

наук, доц. кафедри іноземної філології, перекладу 

та методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Заболотна Тетяна Валентинівна – канд. філол. 

наук, доц. кафедри іноземної філології, перекладу 

та методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Сердюк Наталія Юріївна – канд. пед. наук, доц. 

кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Швець Наталія Віталіївна – канд. філол. наук, 

доц. кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Шемуда Марина Григорівна – канд. пед. наук, 

доц. кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Козлова Вікторія Вікторівна -– канд. філол. наук, 

доцент, завідувачка кафедри англійської філології 

та лінгводидактики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Петров Олександр Олександрович – канд. філол. 

наук, доц., завідувач кафедри міжкультурної 

комунікації, світової літератури та перекладу 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

Петрова Анастасія Іванівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри методики 

навчання іноземних мов Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

Русанова Людмила Степанівна – учителька 

англійської мови вищої категорії, старший вчитель  

Переяславського академічного ліцею імені Івана 

Мазепи. 

Зайченко Олеся Миколаївна – учителька 

німецької мови вищої категорії, учителька-

методист Переяславської гімназії № 2. 

Печенюк Дар’я Олегівна – здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Committee Members: 

Yevheniia Kostyk – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Deputy Head of Department of Foreign 

Philology, Translation and Teaching Methods. 

(scientific work). Hryhorii Skovoroda University in 

Pereiaslav. 

Nataliia Borysova – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Svitlana Dubrova – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Tetiana Zabolotna – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav.  

Nataliia Serdiuk – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Nataliia Shvets – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Maryna Shemuda – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Foreign Philology, 

Translation and Teaching Methods. Hryhorii 

Skovoroda University in Pereiaslav. 

Viktoriia Kozlova – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Head of English Philology and 

Linguodidactics Department, Sumy A.S. Makarenko 

State Pedagogical University. 

Oleksandr Petrov – Ph.D. in Philology, Associate 

Professor, Head of the Department of Cross-Cultural 

Communication, World Literature and Translation, 

Mykhailo Kotsiubinsky Vinnytsia State Pedagogical 

University. 

Anastasiia Petrova – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of Teaching Methods of 

Foreign Languages, Mykhailo Kotsiubinsky Vinnytsia 

State Pedagogical University. 

 

Liudmyla Rusanova – English Teacher of Higher 

Category, Senior Teacher of Pereiaslav Ivan Mazepa 

Academic Lyceum. 

 

Olesia Zaichenko – German Teacher of Higher 

Category, Supervisor of Pereiaslav Gymnasium No 2. 

 

Daria Pecheniuk– Master's student.  

 



Маринич Юлія Петрівна – здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Луцик Оксана Олександрівна – керівник відділу 

PR-технологій та зв’язків з громадськістю. 

Marynych Yuliia – 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).  

 

Бігич Оксана Василівна – д-р пед. наук, проф. 

кафедри педагогіки, методики викладання іноземних 

мов й інформаційно-комунікаційних технологій 

Київського національного лінгвістичного 

університету (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).  

Нежива Ольга Миколаївна – д-р філос. наук, доц. 

кафедри методики викладання української та 

іноземних мов і літератур Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна). 

Овчарук Оксана Василівна – д-р. пед. наук, проф., 

зав. відділом компаративістики інформаційно-

освітніх інновацій Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України 

(Україна). 

Харченко Тетяна Гадульзянівна – д-р пед. наук, 

проф. кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Україна). 

 

Aliona Bivolaru – Lector Dr., Departamentul de 

Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine, Universitatea din București 

(România). 

Oksana Bihych. – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of Foreign Languages Methodology 

Teaching and Information and Communication 

Technologies, Kyiv National Linguistic 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). 

Olha Nezhyva – Dr. in Philosophy, Associate 

Professor, Department of Methods of Teaching 

Ukrainian and Foreign Languages and Literature, Taras 

Shevchenko Kyiv National University (Ukraine). 

Oksana Ovcharuk – Dr. in Pedagogy, Professor, Head 

of Comparative Studies Department for Information 

and Education Innovations of Institute fоr digitalisation 

of Education of the NAES of Ukraine (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 

 

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, 

https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/


іноземної філології Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. 

Данилюк Сергій Семенович – д-р пед. наук, проф., 

професор кафедри іноземних мов Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav. 

 

Serhii Danyliuk – Dr. in Pedagogy, Professor, 

Department of foreign languages. Cherkasy Bohdan 

Khmelnytskii National University University. 

 

Графік роботи конференції 

 

09.45 – 10.00 – онлайн реєстрація учасників 

конференції на платформі Microsoft Teams 

посилання 

10.00 – 10.05 – відкриття конференції  

10.05 – 12.20 – виступи  

12.20 – 12.30 – підбиття підсумків 

Conference Schedule 

 

09.45 – 10.00 – the registration of the participants on 

the Microsoft Teams platform link 

 

10.00 – 10.05 – conference opening 

10.05 – 12.20 – speeches 

12.20 – 12.30 – summing up 

 

Регламент конференції 

 

10 хв. – виступи 

5 хв. – обговорення  

Conference Regulation 

 

10 min. – speeches 

5 min. – questions and discussions 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

PLENARY SESSION 

 

10.05–10.20 

Луньова Тетяна Володимирівна – канд. філол. 

наук, доц. кафедри англійської та німецької 

філології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

член Національної спілки письменників України 

(Полтава, Україна). Спілкування з мовцями, для 

яких англійська не є рідною, як засіб 

удосконалення комунікативної 

компетентності студентів у контексті 

мультилінгвального повороту в мовній освіті. 

Tetiana Luniova – Ph.D. in Philology, 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).  

Improving students’ communicative competence 

through communication with non-native speakers 

of English in the context of the multilingual turn in 

languages education. 

 

 

10.20–10.35 

Amit Kumar Goel – доцент кафедри торгівлі та 

бізнес-менеджменту Інтегрального університету в 

Лакнау (Лакнау, Індія). Role of ICT in professional 

education. 

Amit Kumar Goel – Assistant Professor, 

Department of Commerce & Business Management, 

Integral University Lucknow, (Lucknow, India). Role 

of ICT in professional education. 

 

10.35–10.50 

Іваницька Наталя Борисівна – д-р філол. наук, 

проф, завідувач кафедри іноземної філології та 

перекладу Вінницького торговельно-

економічного інституту ДТЕУ (Вінниці, Україна) 

Новинний дискурс ЗВО в структурі сучасної 

мережевої комунікації. 

Natalia Ivanytska – Dr. in Philology, Professor, 

Head of Department of Foreign Philology and 

Translation, Vinnytsia Institute of Trade and 

Economics of SUTE (Vinnytsia, Ukraine). News 

discourse of higher educational establishments in 

the structure of modern network communication. 

 

10.50–11.05 

Гриценчук Олена Олександрівна – канд. пед. 

наук, старший науковий співробітник відділу 

компаративістики інформаційно-освітніх 

Olena Hrytsenchuk – Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Senior Researcher, Department of 

comparative studies of information and educational 

https://phdpu.edu.ua/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVkZjQ2MDMtYzY4Zi00YTBjLTlkMTEtZTgwODlhMzc2Mzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22367e7418-82a8-4253-9402-bb8ffe1153e1%22%2c%22Oid%22%3a%22ea191b68-3979-46b6-a56f-9b09ead2cf8a%22%7d
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інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН 

України (Київ, Україна). Освітні платформи 

цифрового навчального середовища для 

вивчення іноземних мов: досвід Нідерландів. 

innovations, Institute fоr digitalisation of Education 

of the National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine (Kyiv, Ukraine). Educational platforms of 

digital learning environments for learning foreign 

languages: the experience of the Netherlands. 

11.05–11.20 

Свиридюк Віра Петрівна – канд. пед. наук, доц. 

кафедри педагогіки, методики викладання 

іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 

технологій Київського національного 

лінгвістичного університету (Київ, Україна). 

Використання методу культурного 

асимілятора під час формування 

міжкультурної комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів 

німецької мови. 

Vira Svyrydiuk – 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). Using the 

method of cultural assimilator during the formation 

of intercultural communicative competence of 

future teachers of the German language. 

 

 

11.20–11.35 

Скляніченко Ганна Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Донецького національного медичного 

університету (Кропивницький, Україна). До 

питання дидактичного підходу порівняльного 

аналізу словотвірних систем сучасних 

англійської та української мов. 

Hanna Sklianichenko – Ph.D. in Philology, 

Associate Professor, Department of Ukrainian 

language, Donetsk National Medical University 

(Kropyvnytskyi, Ukraine). To the issue of didactic 

approach of the comparative analysis of the word-

forming systems of the modern English and 

Ukrainian languages. 

 

11.35–11.50 

Коробова Ю.В. – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка (Суми, 

Україна). Фасилітація освітнього процесу під 

час групового навчання англійської мови.  

Yuliia Korobova – Ph.D. in Pedagogy, senior 

teacher Department of Foreign Languages, Sumy 

A.S. Makarenko State Pedagogical University 

(Sumy, Ukraine). Facilitating learning and group 

methods of teaching English. 

 

11.50-12.05 

Чайка Оксана Ігорівна – канд. філол. наук, 

доцент, гуманітарно-педагогічний факультет, 

дослідниця Люксембурзького центру з 

впровадження освітнього тестування, 

Університет Люксембургу (Еш-сюр-Альзет, 

Люксембург). Доцент кафедри іноземної 

філології й перекладу Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України (Київ, Україна). Впровадження й 

застосування коучингових технологій при 

вихованні мультикультурності у процесі 

викладання іноземних мов: фокус на додану 

цінність. 

Oksana Chaika – Dr, PhD in Linguistics, Professor 

Associate & Visiting Researcher at Faculty of 

Education, Humanities and Social Sciences, 

University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette, 

Luxembourg. Associate Professor, National 

University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine (Kyiv, Ukraine). 

 

Embracing coaching technologies for multicultural 

purposes: increased value in foreign language 

teaching. 

 

 

12.05-12.20 

Murat Ata – викладач англійської мови, Dokuz 

Eylul University (Izmir, Turkey). Practical ways of 

teaching values in schooling environment. 

Murat Ata – English instructor, Dokuz Eylul 

University (Izmir, Turkey). Practical ways of 

teaching values in schooling environment. 



CЕКЦІЯ 1 / SECTION 1 

Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті методики навчання 

 іноземних мов у закладах вищої освіти 

Experimental and theoretical researches in the context of foreign language teaching 

methods in higher education institutions 

 

Безлюдна В.В. – доктор педагогічних наук, професор Університету Григорія Сковороди 

в Переяславі (Переяслав, Україна). Використання технології змішаного навчання у процесі 

вивчення іноземної мови у вищій школі: виклики та перспективи. Vita Bezliudna. The use of 

hybrid learning technology in learning a foreign language in higher education institutions: challenges 

and prospects. 

Бігич О.Б. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, 

методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). Сучасні засоби навчання іноземної 

мови й культури. Oksana Bihych. Modern teaching foreign language and culture aids.  

Овчарук О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділом 

компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН 

України. (Київ, Україна). Інструменти Ради Європи з мовної підтримки з біженцям з України. 

Oksana Ovcharuk. The tools of Council of Europe for language support with refugees from Ukraine. 

Бешлей О.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна). Способи 

розвитку креативного мислення на заняттях з англійської мови. Olha Beshlei. Ways of enhancing 

creative thinking in English lessons. 

Бочарова І.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов КНЕУ імені 

Вадима Гетьмана (Київ, Україна). Навчання іноземної мови в умовах on-line: сильні та слабкі 

сторони. Iryna Bocharova. Online learning a foreign language: strengths and weaknesses. 

Говорун А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, української та 

іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харків, Україна). ELT 

as a tool for developing students' empathy. Alla Hovorun. Навчання англійській мові як інструмент 

розвитку емпатії студентів. 

Дуброва С.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної 

філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди у Переяславі 

(Переяслав, Україна). Особливості відбору змісту фахових навчальних дисциплін у процесі 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Svitlana Dubrova Peculiarities of the content 

selecting of professional academic disciplines in training of future foreign language teachers. 

Коробова Ю.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

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

Фасилітація освітнього процесу під час групового навчання англійської мови. Yuliia Korobova. 

Facilitating learning and group methods of teaching English. 

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

мови та медичної термінології Полтавського державного медичного університету (Полтава, 

Україна). Developing collocational competence in ESP (dentistry) context. Viktoriia Kostenko. 

Developing collocational competence in ESP (dentistry) context.  

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

перекладу, методики навчання Університету Григорія Сковороди у Переяславі (Переяслав, 

Україна). Специфіка змісту навчання аудіювання іноземної мови на нефілологічних 

факультетах у ЗВО. Yevheniia Kostyk. Peculiarities of listening training content of a foreign 

language at non-philological faculties in University. 

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



Криворізького національного університету (Кривий Ріг, Україна). Формування навичок 

міжкультурної комунікації майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій у процесі 

іншомовної підготовки. Svitlana Kostiuk. The development of intercultural communication skills of 

future IT specialists in the foreign language training process. 

Крохмаль А.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (Харків, 

Україна). Використання WEB-ресурсів як інноваційного засобу стимулювання навчальної 

діяльності при вивченні іноземних мов у ЗВО. Alla Krokhmal. The use of WEB-resources as the 

innovative means of stimulation of educational activity in foreign language teaching at higher 

education institutions. 

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

німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (Полтава, Україна). Спілкування з мовцями, для яких англійська не є рідною, як 

засіб удосконалення комунікативної компетентності студентів у контексті 

мультилінгвального повороту в мовній освіті. Tetyana Lunyova. Improving students’ 

communicative competence through communication with non-native speakers of English in the context 

of the multilingual turn in languages education. 

Павлюк Х.Т. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та 

перекладу Національного університету «Одеська політехніка» в Одесі. Шевченко О.В. – 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Національного університету «Одеська 

політехніка» в Одесі (Одеса, Україна). Дистанційне навчання іноземної мови в умовах війни в 

Україні. Khrystyna Pavliuk, Oleksandra Shevchenko. Distance learning of a foreign language in 

the conditions of war in Ukraine. 

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

Донецького національного медичного університету (Кропивницький, Україна). До питання 

дидактичного підходу порівняльного аналізу словотвірних систем сучасних англійської та 

української мов. Hanna Sklianichenko. To the issue of didactic approach of the comparative analysis 

of the word-forming systems of the modern English and Ukrainian languages. 

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

перекладу, методики навчання Університету  Григорія Сковороди у Переяславі (Переяслав, 

Україна). Використання хмаро орієнтованих технологій під час навчання іншомовного 

спілкування у ЗВО. Svitlana Tanana. The use of Cloud-оriented technologies in foreign language 

teaching at higher education institutions. 

Тупченко В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної підготовки, 

європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Української інженерно-педагогічної 

академії в Харкові (Харків, Україна). Навчання іноземної мови професійного спрямування у 

немовних закладах вищої освіти.Valeriia Tupchenko. Professional foreign language training in 

non-linguistic of higher education institutions. 

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

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

Україна). Створення системи вправ для формування граматичних навичок (на матеріалі 

часових форм англійського дієслова). Nataliia Shvets. The creation of an exercise system for 

building grammar skills (based on the tense forms of English verb). 

Єлісєєв І.А. – старший викладач кафедри методики викладання германських мов 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького 

(Мелітопіль, Україна). Формувальне оцінювання як важливий інструментарій покращення 

викладання та навчання в різних видах навчального середовища. Ihor Yelisieiev. Formative 

assessment as an important tool in improving teaching and learning in any learning environment. 

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



коледжу НАУ. До питання про національно-патріотичне виховання під час занять з іноземної 

мови у ЗВО. Olena Slasna. To the issue of national-patriotic education at English lessons at higher 

education institutions. 

Топиліна В.Б., Баркова Ю.В. – здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти 

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

Потенціал гейміфікації у формуванні лексичної компетентності майбутніх вчителів 

англійської мови. Valeriia Topylina, Yuliia Barkova. The potential of gamification in the formation 

of lexical competence of future teachers of the English language. 

Sylwia Góralewicy – mgr, Kierownik Zakladu Lektoratów Instytutu Pedagogiczno-

Językowego, Państwowq Wyźsza Szkola Zawodowa w Elblągu (Polska). Modeling of the pedagogical 

partnership of Polish to Ukrainian university students. 

Valeriia Shamshyna – student of the University of Illinois (USA). Teaching listening 

comprehension online of non-language students at US universities.  

 

СЕКЦІЯ 2 / SECTION 2 

Теоретичні й практичні аспекти методики навчання іноземних мов у закладах 

загальної середньої освіти: нові виклики та досвід 

Theoretical and practical aspects of the methods of teaching foreign languages in high 

schools: new challenges and experience 

 

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

(Izmir, Turkey). Practical ways of teaching values in schooling environment. 

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

викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). Критерії відбору інструментальних 

програм для розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур. 

Nataliia Maiier. Criteria for the selection of instrumental programs for the development of digital 

competence of pre-service foreign languages and cultures teachers.  

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

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

Газетні заголовки на уроках іноземної мови як матеріал для формування мовної та мовленнєвої 

компетенцій. Liubov Letiucha. Newspaper headlines in foreign language lessons as a material for 

the formation of language and speech competences. 

Паращук В. Ю. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов, 

зарубіжної літератури та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Україна). Когнітивна специфіка 

актуалізації квеситивів у професійно-орієнтованому мовленні американських учителів. 

Valentyna Parashchuk. Cognitive Features of Questions in U.S. Teachers’ Classroom Talk. 

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

викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету (Київ, Україна). Використання методу культурного 

асимілятора під час формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів німецької мови. Vira Svyrydiuk. The use of the method of cultural assimilator during the 

formation of intercultural communicative competence of future German teachers. 

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

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

Україна). Застосування VR-технологій у навчанні граматики англійської мови учнів старшої 

профільної школи. Nataliia Serdiuk. The use of VR-technology in teaching English grammar to 

students in the senior specialized school. 



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

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

Україна). CLILC Methodology in Learning German. Olesia Skliarenko. Методика інтегрованого 

змісту та мови у вивченні німецької мови. 

Шемуда М.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, 

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

Україна). Gamification as a means of increasing students’ motivation to learn grammar of a foreign 

language. Maryna Shemuda. Gamification as a means of increasing students’ motivation to learn 

grammar of a foreign language. 

Бойко О.Ю. – аспірантка кафедри англійської філології та лінгводидактики Запорізького 

національного університету (Запоріжжя, Україна). Віртуальна комунікація – новий виклик у 

методиці навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Oksana Boiko. Virtual 

communication is a new challenge in the methodology of teaching foreign languages in general 

secondary education institutions. 

Alla Romaniuk – professeure du collège Jean Racine (Viroflay, France). Spécificités de la 

formation à distance des enseignants en comparaison de la formation des enseignants en présentiel. 

Mykola Shabinskii – maître des conférences, PhD., chargé de mission à l’Académie de 

Versailles (Paris, France). La scolarisation des enfants ukrainiens  en  France. 

Oleksandra Shabinska – studentka Instytutu Pedagogiczno-Językowego, Państwowq Wyźsza 
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іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в 
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Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземних мов: 

 інновації, ефективність, кращі практики 

Information and communication technologies in teaching foreign languages:  

innovations, efficiency, best practices 
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technologies in the process of English teaching. 
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(Запоріжжя, Україна). Вдосконалення навичок аудіювання англійської мови засобами мобільних 
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мов.Nataliia Borysova. Digital literacy as a component of future foreign language teacher training. 
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гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський 
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університету імені Миколи Гоголя (Ніжин, Україна). Розвиток навчальної автономії засобами 
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профільної школи. Nina Khrystych. The didactic potential of educational websites in English 

teaching for students of senior specialized schools. 
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СЕКЦІЯ 4 / SECTION 4 

Інноваційні методики формування перекладацької компетентності студентів-

філологів в умовах євроінтеграції 

Innovative methods of formation of translation competence of students- philologists in the 

conditions of European integration 
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Ковальчук Н.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладознавства імені 
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та методики навчання іноземних мов. Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Ізмаїл, 

Україна). Розвиток етнонімів на соціально-історичному фоні. Maria Ibrahimova. Tetiana 

Shavlovska. Development of ethnonyms on the social and historical background. 

Каган І. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти. Лила М.В. – 

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

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

репрезентанти концепту WAR/ВІЙНА в сучасному англомовному газетному дискурсі. Iryna 

Kahan. Mahdalyna Lyla. Linguistic representatives of the WAR/ВІЙНА concept in modern English 

newspaper discourse. 

Корнєєв М. – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Олейнікова Г.О. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри англійської філології та світової літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна). Англійський сленг як елемент молодіжного 

спілкування сучасної української мови. Муkуta Kornieiev. Halyna Oleinikova. English slang as an 

element of youth communication in modern Ukrainian language. 

Кудінова М.А. –здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Четверікова О.Р. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та світової 

літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Евфемізація мовлення та 

політкоректність в англомовному інформаційному просторі. (Ізмаїл, Україна). Maryna 

Kudinova. Olena Chetverikova. Euphemization of speech and political correctness in the English-

speaking information space. 

Лебєдєва В.Є. – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті. Шавловська Т.С. – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. (Ізмаїл, Україна). Лексичні засоби 

вираження ввічливості в німецькомовній діловій кореспонденції. Viktoriia Liebiedieva. Tetiana 

Shavlovska. Lexical means of expressing politeness in German-language business correspondence. 

Філоненко Б.Є. – здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі. Христич Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі (Переяслав, Україна). Методичні терміни як частина професійної підготовки 

перекладачів. Bohdan Filonenko. Nina Khrystych. Methodical terms as a part of professional 

training of translators. 
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