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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Четвер, 23 листопада 2017 р.
Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1 )
10.0011.00
10.3011.00

Реєстрація учасників
Правий атріум
Вітальна кава
Кава-клуб
Пленарна сесія
Коворкінг-центр (ауд. 118)

11.0013.30
13.3014.30
14.3016.00
16.0016.30
16.3018.00
18.0019.00
19.0020.00

Вітальне слово:
Карпуша Василь Данилович, перший проректор СумДУ
Д’яконова Ірина Іванівна, директор ННІБТ «УАБС»
Доповіді на пленарному засіданні
Перерва на обід
Робота у секціях/Тренінги, майстер-класи
Кава-брейк
Кава-клуб
Робота у секціях/Тренінги, майстер-класи
Неформальне спілкування
у дружньому колі колег, однодумців, опонентів
Кава-клуб
Учасників конференції запрошує
Театр поетичної пісні «La Chanson»
Літературна вітальня

ТРЕНІНГИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ 23.11.2017 р.

14.3016.00

Тренінг для вчителів загальноосвітніх шкіл
Особливості підготовки до ЗНО з англійської мови у 2018 році
Тренер – Українська О. О.
(кандидат педагогічних наук, доцент: Київський національний лінгвістичний ун-т)

ауд. 213
16.0016.30

Кава-брейк
Кава-клуб
Тренінг
Організація навчання студентів
магістратури основ наукового
письма англійською мовою
Тренер – Писанко М. Л.

16.3018.00

(кандидат педагогічних наук, доцент:
Київський національний
лінгвістичний університет)

ауд. 222
Workshop
Cornerstones of Language
Assessment: the VIP Model
Тренер – Гнаповська Л. В.
(кандидат філологічних наук, доцент:
Сумський державний університет)

ауд. 216

Workshop
Designing Test Tasks
for Assessing Listening
Тренер – Квасова О. Г.
(кандидат педагогічних наук, доцент:
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка)

ауд. 213

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 23.11.2017 р.
11.30 – 13.30
Коворкінг, ауд. 118
(Регламент виступу – до 15 хвилин)
ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і
філософії
мови
імені
професора
О. М. Мороховського Київського
національного лінгвістичного університету
Кадзуо Ісігуро: там, де вертикаль зустрічається із горизонталлю
(погляд когнітолога)
ЖАБОТИНСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
“LINGUACON”: a System of Teaching English on the Neurocognitive Grounds
МАРТИНЮК АЛЛА ПЕТРІВНА
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна
Дієво-ситуативна модель когніції як онтологія мови /мовної освіти
РЕБРІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна
Вироблення навичок системного і творчого мислення у перекладачів
НЕКРЯЧ ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології і
філософії мови імені професора О. М. Мороховського
Київського
національного лінгвістичного університету
Культура як складник фахової компетентності
перекладача художніх творів
КУРБАТОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
доктор філософських наук, завідувач відділу лідерства та інституційного
розвитку Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України
Оцінка результатів навчання як складова системи забезпечення якості
університетської освіти

КВАСОВА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання
української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Mastering Language Assessments for University Classroom
МИЛЕНКОВА РИММА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Неформальна освіта дорослих в Україні:
status quo, перспективи та вплив на суспільство

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 23.11.2017 р.
СЕКЦІЯ 1
ОСВІТА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
ТРАДИЦІЙНА КЛАСИКА VS ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ауд. К2-201
Керівник секції: канд. пед. наук Красуля А. В.
Секретар: Медведовська Д. О.
Андрейко Лариса Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Використання подкастів у викладанні англійської мови у вищій школі
Красуля Алла Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології
Сумського державного університету
Blended Learning: Advantages and Disadvantages in the EFL Classroom

Лещенко Ольга Іллівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Effective Training Approaches to Learning/teaching Business English
Лямзіна Наталія Костянтинівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Львівської
національної музичної академії
Особливості веб-квесту при навчанні студентів професійно-орієнтованої
англійської мови
Ляшенко Ірина Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Розвиток дистанційного навчання у сучасній вищий освіті
Миленкова Римма Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Нові парадигми мовної освіти дорослих в Україні
Олійник Ірина Дем’янівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської
мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
The Living Library as an Educational Tool for Language Development
Філіппова Ніна Михайлівна,
кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету корабледування ім. адм. Макарова
Від парадигми знання – до парадигми мислення
Шмелькова Ганна Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ділової комунікації
Бойко Анна, студентка
(Запорізький національний університет)
Development of Education, Science and Culture on Ukrainian Lands (historical
aspect)
Гарцунова Лариса Іванівна,
асистент кафедри германської філології Сумського державного університету
Використання інструментарію платформи Smartcat при підготовці
майбутніх перекладачів

Медведовська Дар'я Олександрівна,
асистент кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнестехнологій «УАБС» СумДУ
Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземних мов
Скарлупіна Юлія Анатоліївна,
асистент кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнестехнологій «УАБС» СумДУ
Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов
Турчина Тамара Василівна,
асистент кафедри іноземних мов навчально-наукового інституту бізнестехнологій «УАБС» СумДУ
Advantages of New Technologies in Foreign Languages Teaching
Красуля Алла Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології
Рудич Валентина Олександрівна, студентка
(Сумський державний університет)
Застосування методу інформаційно-комп’ютерних технологій для
оволодіння іноземною мовою у сучасному глобалізованому світі
Чепелюк Антоніна Дмитрівна,
старший викладач кафедри германської філології
Сусиденко Євгенія Михайлівна, студентка
(Сумський державний університет)
Епоха глобалізації як основний чинник переходу до нових методів навчання
іноземних мов
Щигло Лариса Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології
Стрілко Алла Леонідівна, студентка
(Сумський державний університет)
Automated Translation Systems as an Integral Part of the Modern Process of
Professional Translation

СЕКЦІЯ 2
ПОЛІЛОГ МОВ І КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ:
ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ауд. 115
Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Отрощенко Л. С.
Секретар: канд. філос. наук Мальована Н. В.
Тарнопольський Олег Борисович,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
та методики навчання іноземних мов
Кабанова Марина Романівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики та
методики навчання іноземних мов
Сторожук Світлана Дмитрівна,
старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання
іноземних мов
(Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)
Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської
мови для ділового спілкування (Business English)
Бондаренко Євгенія Валеріївна,
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Культурна прецедентність: когнітивний фактор у лінгводидактиці
Баранова Світлана Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології
Роженко Ольга Сергіївна, студентка
(Сумський державний університет)
Teaching the Translation of Political Discourse Texts
Кобякова Ірина Карпівна,
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської
філології
Баранова Світлана Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології
Сумського
Хоруженко Марина Вадимівна, студентка
(Сумський державний університет)
Оволодіння технікою перекладацького скоропису як невід’ємна складова
фахової підготовки перекладача конференцій

Мальована Ніна Володимирівна,
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри іноземних мов
Сумського державного університету
Non-Verbal Behavior in Intercultural Communication
Огородник Наталя Євгеніївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікативних технологій Київського
національного лінгвістичного університету
Psychological and Pedagogical Foundations for Future Seafarers’ EnglishLanguage Communicative Competency Development
Отрощенко Лариса Степанівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Інноваційні методи навчання у викладанні іноземних мов ВНЗ Німеччини
Максименко Ольга Олександрівна,
провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту
соціології Національної академії наук України
Спеціалізований розмовний клуб англійської мови як засіб підвищення
мовленнєвої компетенції соціологів
Мисак Ірина Іллівна,
старший викладач кафедри іноземної філології Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Learnability and Issues
Мігірін Павло Іванович,
старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства Національного
університету водного господарства та природокористування, м. Рівне
Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов студентів технічних
спеціальностей
Ветошкіна Марія Миколаївна, Несторенко Діана Володимирівна,
студентки Сумського державного університету
Texts of Ecological Discourse: Teaching Translation Methods
Quam Philip,
волонтер Корпусу Миру в Україні, Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
An American Fail: Reflections of a U.S. Man Abroad

СЕКЦІЯ 3
СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ ПАРАДИГМ
ауд.118
Керівник секції: канд. філол. наук, доц. Щигло Л. В.
Секретар: Ущаповська І. В.
Пасинок Валентина Григорівна,
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов
Морозова Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор
кафедри англійської філології
Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри англійської філології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Еколінгвістичний підхід до аналізу іноземних мов та педагогічного процесу
їх навчання в українських вишах
Шевченко Ірина Семенівна,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови
та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Англомовний кінодискурс у полікодовому вимірі
Козловська Ганна Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент
кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій
«УАБС» СумДУ
Реализация точности и аппроксимации в информационных газетных
текстах
Криницька Ольга Ігорівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства ІваноФранківського національного медичного університету
Діалогічна взаємодія персонажів у драмі крізь призму комунікативних
стратегій
Місінькевич Олеся Михайлівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Мовна компетентність особистості в контексті глобалізаційних процесів
(етнічний рівень)

Мороз Оксана Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології
Маріупольського державного університету
До питання про афікс як найменшу значущу одиницю мови в контексті
сучасної мовної освіти
Семененко Лариса Леонідівна,
кандидат філологічних наук, докторант кафедри германської та фіно-угорської
філології
Київського
національного
лінгвістичного
університету
Рекатегоризація як спосіб структурування вербалізованих знань про
політичну дійсність
Сушко-Безденежних Марія Григорівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов
навчально-наукового
інституту
бізнес-технологій
«УАБС»
СумДУ
Особливості розподілу прагмасемантичних підтипів волітивних висловлень
в федеральних конституціях Німеччини
Таценко Наталія Віталіївна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології
Сумського державного університету
Трансформація мовленнєвоактової парадигми в сучасній комунікативній
лінгвістиці
Щигло Лариса Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології
Сумського державного університету, докторант кафедри німецької філології та
перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного
університету
Історія мови як міждисциплінарна галузь наукових знань
Єрмоленко Світлана Василівна,
старший викладач кафедри германської філології
Токар Ангеліна, студентка
(Сумський державний університет)
Deutsche Wörter mit Migrationshintergrund
Жуковська Анна Володимирівна,
аспірант
кафедри германської і фіно-угорської філології Київського
національного лінгвістичного університету
Такесична складова багатокомпонентного невербального модуля: принципи
комбінаторики

Лавренчук Ярослав Юрійович,
аспірант кафедри германської та фіно-угорської філології
Київського
національного лінгвістичного університету
Англійські щілинні фонеми у спонтанному мовленні дикторів-британців,
американців і канадійців
Маркова Ольга Іванівна,
аспірант кафедри журналістики та філології Сумського державного
університету
Предметно-образний зміст концепту ПАТРІОТИЗМ за результатами
психолінгвістичного експерименту
Пєшкова Олена Андріївна,
аспірант кафедри англійської філології Запорізького національного
університету
Типи інтермедіальності в романі Джона Фаулза «The Collector»
Пожар Анастасія Борисівна,
аспірант кафедри германської і фіно-угорської
національного лінгвістичного університету
Концепти «час» і «вік» в англомовній картині світу

філології

Київського

Степанов Віталій Валерійович,
викладач-стажист кафедри германської філології Сумського державного
університету, аспірант Запорізького національного університету
Інтегративна модель викладання перекладу прислів’їв
Ущаповська Ірина Василівна,
аспірант кафедри германської філології Сумського державного університету
Мультимодальний підхід як інструмент дослідження мови бренду в
сучасних лінгвістичних наукових студіях

СЕКЦІЯ 4
ЯКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ У СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ:
СВІТОВІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
ауд. 213
Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Писанко М. Л.
Секретар: канд. пед. наук, доц. Ходцева А. О.
Гнаповська Людмила Вадимівна,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Quality Language Assessment in University EFL Classroom

Квасова Ольга Геннадіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання
української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Мовне тестування у вищій школі: завдання, проблеми, перспективи
Лавриш Юліана Едуардівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови
технічного спрямування №2 Національного технічного університету
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Peer Assessment in ESP
Местхарм Олена Адамівна,
старший викладач кафедри іноземних мов професійного
Чернігівського національного технологічного університету
Methodisch-didaktische
Grundlagen
der
Testerstellung
Fremdsprachenunterricht

спрямування
für

einen

Писанко Марія Леонідівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського
національного лінгвістичного університету
Організація оцінювання і навчання студентів магістратури основ наукового
письма англійською мовою
Українська Ольга Олексіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського
національного лінгвістичного університету
Сучасне
трактування
поняття
«контрольно-оцінювальна
компетентність» викладачів англійської мови
Ходцева Алла Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ
Insights into Formative Assessment in ELT

СЕКЦІЯ 5
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА
У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ауд. 216
Керівник секції: канд. пед. наук, доц. Біденко Л. В.
Секретар: Левенок І. С.
Бедько Інна Вікторівна,
викладач кафедри української мови та літератури Київського національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Формування міжкультурної комунікації у навчанні української мови як
іноземної
Біденко Лариса Валентинівна,
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних
громадян Сумського державного університету
Роль навчальних посібників з російської мови як іноземної у процесі
формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
Бурнос Евгенія Юріївна,
старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського
державного університету
Проблемы коммуникативного сотрудничества врача и пациента (при
обучении языку специальности)
Дядченко Ганна Вікторівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки
іноземних громадян Сумського державного університету
Професійне вигорання викладачів вищої школи у процесі мовної підготовки
іноземних громадян
Казанджиєва Марина Симеонівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки
іноземних громадян Сумського державного університету
Професійно-орієнтовані тексти в навчанні мови професійного спілкування
студентів-іноземців юридичного профілю
Костюк Світлана Сергіївна,
викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Криворізький національний
університет»
Формування компетентностей міжкультурної комунікації – основа
навчання студентів-іноземців української мови

Левенок Інна Сергіївна,
фахівець І категорії відділу реєстрації іноземних громадян Департаменту
міжнародної освіти Сумського державного університету, аспірантка кафедри
педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.
Макаренка
До питань якості викладання української мови для іноземних студентів у
контексті міжкультурної комунікації
Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна,
викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського
державного університету
Урахування методики національно-мовної орієнтації навчання під час
вивчення дієслів руху англомовними студентами на заняттях української
мови як іноземної
Силка Алла Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки
іноземних громадян Сумського державного університету
Дистанційний курс «Ukrainian» для англомовних студентів: проблеми
реалізації
Тубол Наталія Олексіївна,
викладач кафедри мовної підготовки іноземних
державного університету
Мовна свідомість і навчання іноземної мови

громадян

Сумського

Шевцова Аліна Владленівна,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки
іноземних громадян
Коньок Ольга Петрівна, старший викладач кафедри мовної підготовки
іноземних громадян
(Сумський державний університет)
Навчання мови професійного спілкування студентів-іноземців інженерного
профілю

П’ятниця, 24 листопада 2017 р.
Конгрес-центр СумДУ, Коворкінг (ауд. 118)
8.30 –
9.00

Ранкова кава
Кава-клуб
Презентація-семінар від
Британської ради в Україні

9.0010.00

«Використання стандартизованих тестів для оцінювання
продуктивних та рецептивних навичок володіння іноземною мовою
на прикладі міжнародних екзаменів з англійської мови Aptis та IELTS»
Доповідачі:
Юлія Самайчук, начальник екзаменаційного відділу
Ірина Умбеталієва, менеджер з розвитку відділу екзаменів регіону
Wider Europe

10.0011.00

11.0012.00
12.0013.00
13.0016.00

Презентація
«Angles of Pursuit:
Ideas and Recommendations of Educational Advancement»
Доповідачі:
Philip Quam, волонтер Корпусу миру в Україні (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Benjamin Stewart, волонтер Корпусу миру в Україні (СумДУ)
Панельна дискусія
«Мовна освіта в Україні: quo vadis і що робити?»
Завершальна сесія: підбиття підсумків конференції
Перерва на обід
«Уездный город С.» очима історика і письменника
Екскурсія містом з відвідуванням музею А. П. Чехова

ДЯКУЄМО
ЗА УЧАСТЬ
ТА ПЛІДНУ
СПІВПРАЦЮ!

____________________________________

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий
інститут бізнестехнологій «УАБС»
Кафедра іноземних мов

