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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

18 травня – 8.00–8.30 – реєстрація учасників; 

                 8.30 – секційні засідання; 

23 травня – 14.30 – пленарне засідання; 

                       

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

– доповіді на пленарному засіданні – 20 хв; 

– доповіді на секційних засіданнях – 10 хв; 

                          – виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор,  

                              голова оргкомітету; 

Сахнюк В.В., д-р вет. наук, проректор з наукової та інноваційної  

                         діяльності, заступник голови оргкомітету;  

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, декан факультету права та  

                                 лінгвістики; 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної  

                           та інноваційної діяльності; 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету; 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, зав. аспірантури та докторантури; 

Рєзнік В.Г., ст. викладач, координатор НТТМ ф-ту права та лінгвістики; 

Сокольська М.О., зав. редакційно-видавничого відділу, відповідаль- 

                                    ний секретар. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

23 травня 2017 року, 14.30, конференц-зала  

 

1. Вітальне слово. 

Даниленко Анатолій Степанович, д-р екон. наук,  

академік НААН, ректор  

 

2. Адміністративно-територіальне управління в контексті децентраліза-

ції влади. 

Сатир Лариса Михайлівна, д-р екон. наук, зав кафедри менедж-

менту і адмінстративного управління  

 

3. Звіт про роботу НТТМ університету. 

Олешко Олена Геннадіївна, канд. с.-г. наук, координатор НТТМ  

університету 

 

4. Вибори Ради молодих вчених університету. 
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Секція 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  

ТА ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

18 травня 2017 р., 8.30, ауд. 206 
 

Керівник – доцент Борщовецька В.Д. 

Секретар – асистент Баран Н.А. 
 

1. Труднощі формування  англомовних умінь в аудіюванні у майбутніх 

філологів. 

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

2. Концептуальні основи інформатизації освіти. 

Шмирова О.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Роль мотивації магістрів з економіки і підприємництва у формуванні 

готовності до професійно-педагогічної діяльності. 

Погоріла С.Г., канд. пед. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Структурні компоненти гуманістично спрямованої особистості май-

бутнього фахівця еколога. 

Тимчук І.М., канд. пед. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Особливості організації індивідуальної роботи студентів в умовах 

кредитно-модульної системи. 

Лобачова С.В., здобувач  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Роль ціннісних орієнтацій у розвитку суспільства і окремої особистості.  

Марчук В.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Проблеми формування німецькомовної комунікативної компетенції  

у студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект. 

Рєзнік В.Г., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. New effective teaching methods to attract your students. 

L. Hunia, Senior Lecturer 

Lviv National Agrarian University 
 

9. Positive and negative in teaching English-language learners. 

O. Ishchenko, Senior Lecturer 

Lviv National Agrarian University 
 

10. Modern methods of teaching English. 

S. Deshko, Senior Lecturer 

Lviv National Agrarian University 
 

11. Вплив мотивації на короткострокову пам'ять студентів при вивченні 

іноземної мови. 

Столбецька С.Б., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет   
 

12. Актуальність використання інформаційно-комунікативних техноло-

гій в освітньому процесі. 

Вакалюк Н.І., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет   
 

13. Формування критичного мислення студентів у процесі вивчення іно-

земної мови за професійним спрямуванням. 

Зелінська В.А., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

14. Засоби формування компетентності в аудіюванні. 

Чернищук Ю.І., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

15. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі 

самостійного опрацювання німецькомовних текстів. 

Носенко М.М., здобувач 

Науковий керівник – Дубровська І.Б., канд. філол. наук   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

16. Проблеми формування мовних навичок і вмінь на заняттях з україн-

ської мoви як іноземної в аграрних ВНЗ. 

Рудакова Т.М., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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17. Форми навчання, спрямовані на формування риторичних умінь  

у процесі викладання риторики студентам напряму «Філологія». 

Баран Н.А., здобувач  

Науковий керівник – Барановська Л.В., д-р пед. наук   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

18. Гендерні стереотипи та цінності сучасного українського суспільства. 

Синякова В.Б., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

Секція 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ  

ФІЛОЛОГІЇ (МОВОЗНАВСТВА, ПЕРЕКЛАДУ,  

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ) 
 

18 травня 2017 р., 8.30, ауд. 216 
 

Керівник – доцент Карпенко С.Д. 

Секретар – асистент Береговенко Н.С. 
 

1. Внесок Миколи Сумцова в українське казкознавство. 

Карпенко С.Д., канд. філол. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Науковий текст з позиції перекладацького аналізу. 

Стрілецька С.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Найпродуктивніші засоби інтертекстуальності сучасної англомовної 

електронної преси.  

Щаслива Н.С., канд. філол. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Тлумачі в подорожніх нотатках та кореспонденції британських манд-

рівників (1710–1830).     

Волошкова Н.В., канд. іст. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет   
 

5. Специфіка перекладацької діяльності Івана Рачинського. 

Будугай О.Д., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
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6. Особливості формування синтаксичної термінології української мови 

у 20–30-х роках ХХ ст. 

Чернобров Ю.А., аспірант 

Науковий керівник – Казимирова І.А., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

7. Реквестивні мовленнєві акти в історії англійської мови (XІІ–XVІІ ст.). 

Зізінська А.П., аспірантка 

Науковий керівник – Калитюк Л.П., канд. філол. наук   

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Експресивні засоби рекламного тексту. 

Демченко Н.С., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
  

9. Основні аспекти та проблеми нормування німецької професійної лексики. 

Боньковський О.А., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Способи перекладу власних імен (на матеріалі романів Джейн Остін). 

Береговенко Н.С., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Оптимізація підходу до навчання усного послідовного перекладу 

студентів-філологів. 

Гетьман Т.Є., здобувач 

Науковий керівник – Ніконова В.Г., професор 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Deviant aspects of English communication on Facebook. 

Колісник М. Ю., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Способи досягнення еквівалентності при перекладі англійської 

економічної літератури на українську мову. 

Пилипенко І.О., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Проблематика двостороннього перекладу термінів з фітопатології. 

Велика К.І., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет  

------------------------ 
БНАУ, 2017 – 50. 


