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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

27 вересня 2018 року, 10:00 – пленарне засідання  

                                                  (конференц-зала) 

28 вересня 2018 року, 14:30 – секційне 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., професор, д-р екон. наук, проректор з наукової та інно-

ваційної діяльності, заступник голови оргкомітету. 

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

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

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

докторантури, вчений секретар університету. 

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

інноваційної діяльності. 

Зубченко В.В., доцент, канд. екон. наук, начальник навчально-мето-

дичного відділу моніторингу якості освіти та виховної 
роботи. 

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

Рєзнік В.Г., ст. викладач, координатор НТТМ на факультеті права та 
лінгвістики, напряму «Філологія». 

Судика Н.В., відповідальний секретар, начальник редакційно-видав-

ничого відділу.  
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Секція: ІННОВАЦІЙНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ,  
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ АГРАРНОЇ НАУКИ 

В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ АГРАРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

28 вересня 2018 року, 14:30, ауд. 216, корп. №6 

 

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

Секретар – канд. пед. наук Ігнатенко В.Д. 

 

1. Вимоги до перекладацьких послуг на сучасному етапі розвитку світо-

вих технологій. 

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

2. Психолого-педагогічна насиченість змісту професійно-педагогічної 
підготовки магістрів з економіки і підприємництва. 

Погоріла С.Г., Тимчук І.М., кандидати пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Motivational influence of value orientationson the human consciousness. 

Марчук В. В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Cутність та шляхи посилення мотивації до вивчення німецької мови у 

студентів вищих закладів освіти. 

Рєзнік В.Г., ст. викладач 

Лобачова С.В., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Перекладач як посередник між мовами й культурами. 

Столбецька С.Б., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет   

 

6. Навчання англійської мови студентів аграрних спеціальностей на ма-

теріалі англомовних статей-новин. 

Безвін Ю.Г., здобувач 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 
 

7. Можливості використання зразків українських народних казок із збір-

ників О. Афанасьєва. 

Карпенко С.Д., канд. філол. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 
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8. Формування соціокультурної компетенції студентів як запоруки ус-

пішної міжкультурної комунікації. 
Щаслива Н.С., канд. філол. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Stylistic peculiarities of complex-compound sentences in Jane Austen’s 

prose and the ir rendering in Ukrainian translations. 

Тарасюк А.М., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. Вербалізація концепту «rain» у фразеологічному та пареміологічно-

му фондах англійської мови. 

Демченко Н.С., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Синонімічні та стилістичні особливості англійських параметричних 

прикметників, що входять до мікрополя на позначення великого загаль-

ного розміру. 

Береговенко Н.С., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Соматичні фразеологічні одиниці (СФО) англійської мови, які вклю-

чають особистісні характеристики людини. 

Пилипенко І.О., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Інноваційні освітні технології навчання іноземної мови у вищій 

школі студентів напряму підготовки «Агрономія». 

Велика К.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 

14. Structure and functions of inversionin J. Tolkien`s novel-tales «The 

Hobbit, or There and back again». 

Денисенко І.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 

15. Професійно-педагогічна підготовка магістра-аграрія – важливе пи-

тання вищої аграрної освіти. 

Ткаченко О.В., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 
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16. Необхідність використання автентичних відеоматеріалів на заняттях 

з іноземної мови для студентів-біотехнологів. 

Рейда О.А., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Consecutive translation training as an alternative form of classes with the 

students-philologists on the third year of studying. 

Гетьман Т.Є., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Особливості термінотворення у сфері ветеринарної медицини за до-

помогою греко-латинських префіксів. 

Носенко М.М., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Повторення як лексико-семантичний засіб забезпечення когезії між 

реченнями у текстах різних функціональних стилів мови 

Стрілецька С.В., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний університет 
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