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Психологічні аспекти розвитку міжкультурної комунікації майбутніх фахівців 

 

Хейлік Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

слов’янської філології, Запорізький національний університет 

Словесні асоціації як засіб вияву етнічних стереотипів 

 

Секція 4 

 

Переклад у контексті міжкультурної комунікації: теорія і практика 

 

Бєй Ілля, викладач кафедри слов'янської філології, Запорізький національний 

університет 

Складнощі українсько-польського і польсько-українського перекладу: дієслівне 

керування 

 

Вєнєвцева Євгенія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

англійської та німецької філології, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

Стилістичні особливості сучасних художніх перекладів сонетів В. Шекспіра 

українською мовою 



Зуєнко Марина, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

англійської та німецької філології, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

Перекладацькі стратегії у відтворенні національного культурного концепту на 

прикладі творчості англійських поетів-метафізиків XVII ст. 

 

Колос Юлія, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального 

мовознавства та іноземних мов, Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Особливості перекладу імперативів в англомовних інструкціях українською 

 

Король Валерія, старший викладач кафедри англійської та німецької філології, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Особливості здійснення перекладів заголовків журнальних статей 

 

Манько Альона, аспірантка кафедри української літератури, Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка 

Перекладацька діяльність Івана Низового на Луганщині 

 

Мацегора Іван, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

слов’янської філології, Запорізький національний університет 

Особенности реализации семантики предлогов в украинско-русском переводе 

текстов уголовного права 

 

Медведська Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської та 

німецької філології, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

До питання класифікації перекладацьких трансформацій 

 

Рябокінь Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та 

іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету 

«Україна» 

Поняття еквівалентності та адекватності в перекладі 

 

Тимінська Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та 

німецької філології, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

Концепція творчості в художніх перекладах Г. Кочура 

 

Секція 5 

Міжкультурне спілкування й освітній процес 

 

Вдовіна Олена, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації у ЗВО (на 

прикладі дисципліни «Українська мова як іноземна») 



Дейнека Світлана, викладач кафедри англійської та німецької філології, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Своєрідність викладання CLIL дисциплін у загальноосвітніх закладах 

 

Ільченко Алла, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін, Полтавська державна аграрна академія 

Теоретичні аспекти комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти 

в сучасній науковій парадигмі 

 

Кулімова Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Метод сторітелінгу у процесі формування мовної компетентності майбутніх 

педагогів 

 

Лещенко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

українознавства та гуманітарної підготовки, Українська медична 

стоматологічна академія 

Юфименко Вікторія, старший викладач кафедри українознавства та 

гуманітарної підготовки, Українська медична стоматологічна академія 

Особливості формування комунікативної компетенції іноземних студентів під 

час засвоєння стоматологічної термінології на занятті з української мови як 

іноземної 

 

Мірошніченко Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

Розвиток міжкультурної компетентності майбутніх педагогів засобами 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Ніколаєнко Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін, Полтавська державна аграрна академія 

Формування мотивації майбутніх фахівців аграрного профілю до 

міжкультурної комунікації на заняттях з іноземної мови 

 

Рахно Михайло, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської та 

німецької філології, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

Особливості застосування методики CLIL під час екстенсивного читання 

англомовних текстів 

 

Сільчук Олеся, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін, Полтавська державна аграрна академія 

Питання міжкультурного спілкування в освітньому середовищі магістратури 

аграрних закладів вищої освіти 



Сосой Галина, старший викладач кафедри англійської та німецької філології, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Особливості застосування методики CLIL для викладання другої іноземної 

мови 

 

Стиркіна Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

філологічних дисциплін і методик їх викладання, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Технології засвоєння мовленнєвих структур у процесі міжкультурного 

спілкування та виконання  репродуктивних і творчих завдань 

 

Таловиря Галина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської та німецької філології, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

Tips on Distant Teaching Writing 

 

Федій Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка 

Етика і естетика педагогічного спілкування в змісті професійної підготовки 

майбутніх педагогів 

 

Федоренко Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального мовознавства та іноземних мов, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Сучасні практики у формуванні іншомовної професійної комунікативної 

компетентності  

 

 


