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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
31 жовтня 2019 року, 14

00
 – реєстрація учасників; 

                                       14
15 

– секційні засідання. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв; 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

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

голова оргкомітету. 

Варченко О.М.,  д-р екон. наук, професор, проректор з наукової та ін-

новаційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

Новак В.П., д-р біол. наук, професор,  перший проректор. 

Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з освітньої, виховної 

та міжнародної діяльності. 

Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ "НМЦ вищої та фахової  

передвищої освіти". 

Ровни П., професор, Словацький сільськогосподарський університет, 

м. Нітра. 

Борщовецька В.Д., декан факультету права та лінгвістики. 

Рєзнік В.Г., старший викладач, координатор НТТМ університету. 

Вовкотруб Н.В., канд. вет. наук, доцент,  начальник редакційно-

видавничого відділу,  відповідальний секретар. 

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідуюча відділу аспірантури та 

докторантури. 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, доцент, начальник відділу наукової та 

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник навчально-методичного 

відділу моніторингу якості освіти та виховної роботи. 

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

 

 

 



 

3 

Секція 1. СУЧАСНІ  ТЕНДЕНЦІЇ  У  МЕТОДИЦІ  
ВИКЛАДАННЯ  ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ:   

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ  

ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

31 жовтня 2019 року, 14.15,  ауд. 206, корп. № 6 

 

Керівник – Борщовецька В.Д., канд. пед. наук 

                     Секретар – Єрко А.І., асистент 
 

1. Using the CEFR illustrative descriptors in developing translation curricu-

lum, teaching and assessment. 

Valentyna Borshchovetska, Ph.D in Pedagogical Sciences 

Bila Tserkva National Agrarian University 
 

2. Цифрові технології у вищій освіті: виклики сьогодення. 

Цвид-Гром О.П., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Value orientations as a system of the social values. 

Volodymyr Marchuk, Ph.D in Pedagogical Sciences 

Bila Tserkva National Agrarian University 
 

4. Особистісно зорієнтований підхід до здійснення професійно-

педагогічної підготовки майбутніх магістрів з економіки і підприєм-

ництва. 

Погоріла С.Г., канд. пед. наук 

Тимчук І.М., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Машинний  переклад  як  відповідь  на виклики сучасного ринку  пе-

рекладацьких  послуг. 

Ігнатенко В.Д., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Особливості використання мультимедійних засобів навчання профе-

сійно спрямованої англійської мови в процесі організації самостійної 

роботи магістрів. 

Шмирова О.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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7. Готовність студентів до виконання проектів як запорука розвитку їх 

когнітивних та соціальних навичок. 

Лобачова С.В., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Інноваційна програма Goethe-Institut  "Вчимося навчати німецької" 

(DLL) як реалізація  міжнародного стандарту якості підвищення квалі-

фікації вчителів та викладачів ВЗО в Україні. 

Рєзнік В.Г., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Культурологічний компонент у навчанні німецької мови на прикладі 

лінгвокультурних реалій свят осінньо-зимового циклу. 

Носенко М.М., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Інформаційні технології та інноваційно-педагогічні засади у підго-

товці майбутніх фахівців-аграріїв. 

Ткаченко О.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Особливості формування мовних компетентностей в учнів старшої 

школи. 

Чернищук Ю.І.,  асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Врахування  педагогічних  викликів  при  формуванні іншомовної  

компетентності  в  діалогічному мовленні  у  фахівців-аграріїв. 

Столбецька С.Б., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Використання подкастів як сучасного методу навчання іноземним 

мовам. 

Денисенко І. І., асистент 
Вакалюк Н.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Подолання мовного бар’єру в процесі вивчення іноземних мов сту-

дентами немовних спеціальностей сільськогосподарських ЗВО. 

Велика К.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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15. Використання мультимедійного середовища як чинника мотивації 

студентів при вивченні іноземних мов. 

Єрко А.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Метод занурення як засіб формування соціокультурної компетенції 

студентів мовних спеціальностей. 

Рейда О.А., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

 

Секція 2: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОЇ 
ТА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ: ЛІНГВІСТИКА,  

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 

31 жовтня 2019 року, 14.15,  ауд. 216, корп. № 6 
 

Керівник – Карпенко С.Д., канд. філол. наук 

Секретар – Зізінська А.П., асистент 
 

1. Перспективи створення та використання електронних довідникових 

систем в українському казкознавстві. 

Карпенко С.Д., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

2. Перекладацька діяльність Трохима Зіньківського в контексті європей-

ського літературного процесу на зламі XIX–XX століть. 

Будугай О. Д., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Лінгвокультурна адаптація при перекладі лексико-фразеологічних 

одиниць   новинного матеріалу каналу «Євроньюз» українською мовою. 

Береговенко Н.С., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

4. Метафора з колоративним компонентом в англомовній економічній 

термінології. 

Демченко Н. С., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

5. Перекладацька еквівалентність як  центральна проблема теорії худо-

жнього перекладу. 

Пилипенко І.О., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
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6. Реквестивні мовленнєві акти в середньоанглійській мові: проблема 

диференціації 

Зізінська А.П., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Аналіз лексем піджин-англійського сленгу у творі Стівена Кельмана. 

Пилипей Ю.А., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

8. Problem-search  methods  and  heuristic  independent  work. 

Vakaliuk N.I., Tarasiuk A.M., assistants  

Bila Tserkva National Agrarian University 
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БНАУ, 2019. Зам. 6934. 


