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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Редакційна колегія:
Замкова Наталія, доктор філософських наук, професор – голова
комітету;
Мартинова Лілія, доктор економічних наук, доцент – заступник голови.
Члени оргкомітету:
Гирич Сергій, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування;
Дзюба Оксана, кандидат економічних наук, доцент, декан обліковофінансового факультету;
Сікорська Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент, декан
факультету економіки, менеджменту та права;
Іваницька Наталя, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри іноземної філології та перекладу;
Сальникова Світлана, кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту;
Сухоребра Тетяна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
кафедри права;
Бондар Сусанна, начальник відділу наукової роботи та міжнародної
співпраці;
Хом’яченко Світлана, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
права;
Бондар Анна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
кафедри фізичного виховання та спорту;
Западинська Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
іноземної філології та перекладу.

Секція №1
Розвиток особистості студента в процесі вивчення дисциплін
гуманітарного циклу
1. Катерина Волощук. Плеоназм як перекладознавча проблема.
2. Анна Дорожанська. Кінотекст як об’єкт філологічних досліджень.
3. Анастасія Жердіцька. Труднощі перекладу багатозначної лексики
при перекладі економічних текстів.
4. Валентина Козубська. Перекладацькі аспекти англійських
словосполучень з нумеральним компонентом (на матеріалах TedTalks).
5. Вікторія Кушта. Прагматичні типи соціальної реклами.
6. Анастасія Лелека. Неологізми сучасної англійської мови: типологія
та класифікація.
7. Дар’я Піддубчак. Електронний дискурс та переклад у сучасній
лінгвістиці.
8. Дар’я Попадюк. Удосконалення культури професійного спілкування
студентів-менеджерів.
9. Назар Чайка. Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у
професійному становленні та самореалізації майбутніх фахівців.
10. Денис Четверик. Особливості проведення допиту неповнолітнього
підозрюваного у кримінальному провадженні.

Секція №2
Трансформація світогляду студентської молоді в контексті
сучасних викликів державотворення
1. Тетяна Коваль. Грантії правового статусу.
2. Тетяна Коваль. Проблеми подолання домашнього насилля.
3. Каріна Шамхалова. Принципи організації та діяльності державного
апарату.

Секція №3
Формування морально-етичного ідеалу студентів як
важлива складова вищої освіти

Секція №4
Правові та соціальні аспекти розвитку правосвідомості молоді
в контексті європейського вибору
1. Вікторія Главацька. Формування і розвиток правосвідомості молоді
в сучасному суспільстві.
2. Тетяна Пенькова. Державне регулювання господарської діяльності.
3. Тетяна Пенькова. Правова характеристика складу порушення у сфері
публічних закупівель.
4. Дар̕я Татарченко, Юлія Сова. Міжнародна правосуб’єктність
фізичної особи у контексті євроінтеграції.

Секція №5
Перспективи вдосконалення системи навчання у зво очима
сучасного студента
1. Вікторія Вусата. Дистанційна освіта в умовах карантину: очікування
та реалії.
2. Вікторія Гриценко. Самостійна робота – важливий
професійного становлення майбутнього фахівця-економіста.

чинник

Секція №6
Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у
професійному становленні та самореалізації майбутніх фахівців
1. Анастасія Бондаренко. Новини в контексті університетського
інтернет-дискурсу.
2. Ірина Вегерук. Співвідношення понять «концептуальна картина
світу» та «мовна картина світу».
3. Ірина Воїнська. Лінгвокульторологічна адаптація як одне із завдань
кіноперекладу.
4. Людмила Волинець. Значення крос-культурної психології для
ефективної міжкультурної комунікації та перекладу.
5. Ганна Данюк. Пісенний дискурс як особливий мовленнєвий жанр.
6. Лілія Деркач. Використання перекладацьких трансформацій у
процесі відтворення авторської картини світу художніх творів.
7. Вікторія Засухіна, Юлія Романенко. Лексичні неологізми в
парадигмі сучасної англійської мови.
8. Алла Іванченко.
комп’ютерного сленгу.

Основні прийоми перекладу англомовного

9. Вікторія Калінчук.
лінгвокультурна проблема.

Стратегії

перекладу

фільмонімів

як

10. Ольга Книш. Сучасний дискурс працевлаштування в системі
ділового дискурсу.
11. Вікторія Колісник. Базові теорії перекладу та їхні особливості.
12. Олена Коротун. Лексико-семантичний аспект проблеми перекладу
лексем з лінгвокраїнознавчим компонентом.
13. Дарина Кривчак. Поняття «лінгвокультурний концепт» та його
особливості.
14. Вікторія Лавренчук. Концепція невидимості перекладача та її
практичні імплікації в українському перекладі роману М. Етвуд «Оповідь
служниці».

15. Людмила Лаута. Особливості риторичного питання в науковому
дискурсі.
16. Марина Міняйлик. Лексичні засоби відображення бінарної опозиції
«ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» у романі Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».
17. Вікторія
Московчук.
англомовного кінотексту.

Соціокультурні

аспекти

перекладу

18. Олександра Павлова. Особливості локалізації як перекладацької
стратегії реалізації іншомовного кінотексту.
19. Анна Панасюк. Сучасні моделі перекладу в аспекті творчої
діяльності перекладача.
20. Дар’я Рябець. Лінгвокультурна специфіка публіцистичного тексту.
21. Олексій
Саприга.
Лінгвокультурологічна специфіка.
22. Аліна Смірнова. Твори
перекладознавчих досліджень

Сучасний
епістолярного

дитячий
жанру

дискурс:
як

об’єкт

23. Катерина Стахова. Прецедентні феномени як явище афористичного
мовлення.
24. Вiктoрiя Чавалюк, Христина Стражнюк. Oсoбливoстi фoрмування
сoцioкультурних кoмпeтeнцiй майбутнiх фахiвцiв.

Секція №7
Здоров’язберігаючі технології як засоби цілісного розвитку
особистості студентів
1. Яна Бомбела, Аліна Яцькова. Послідовність самостійного вивчення
курсу з плавання різними способами.
2. Олена Вовк, Владислав Бєлов, Валерія Щебівок. Засоби навчання і
вдосконалення техніки плавання.
3. Анна Пічкурова, Вікторія Стороженко. Особливості методики
проведення занять зі спортивних ігор.

4. Леся Доманська, Кaтeрерина Гончaрук. Вплив iгри волeйболу нa
фiзичний стaн студeнтa.
5. Руслан
Заблоцький,
Олександра
Бордилюк,
Назар,
Янчуковський, Віоріка Огороднік. Рухливі ігри та їх місце у сучасному
процесі фізичного виховання.
6. Анастасiя Iвчик, Артур Самойлов. Вплив занять футбoлoм на
фiзичнi якoстi студeнтiв.
7. Дарина Коваль, Аліна Гальчинська. Техніка виконання верхньої та
нижньої передачі у волейболі.
8. Анастасія
Ковальчук,
Анастасія
інноваційних технологій у фізичному вихованні.

Маслій.

Використання

9. Тетяна Кривенька, Дар’я Дудар. Техніка нападаючого удару у
волейболі.
10.
Анастасія Нападовська, Інна Марушевська, Юлія Величко.
Тактична підготовка у спортивному плаванні.
11.

Юлія Пустова. Вплив аеробіки на стан опорно-рухового апарату.

12.
Oльга Рoжик, Маріна Іщук. Вплив занять з баскeтбoлу на
фiзичнi якoстi студeнтiв.
13.
Мaрiя Роїк. Формування мотивації до занять аеробікою, як
складової здорового способу життя.
14.
Каріна Шамхалова. Оздоровчий вплив вправ за системою
пілатес на функціональний стан студенток.

