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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Замкова Н.Л., доктор філософських наук, професор - голова комітету;
Мартинова Л.Б., кандидат філологічних наук, доцент - заступник голови
комітету.
Члени оргкомітету:
Іваницька Н.Б., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
іноземної філології та перекладу;
Сухоребра Т.І., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права;
Сальникова С.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту;
Бондаренко В.М., доктор економічних наук, професор, декан обліковофінансового факультету;
Сікорська Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету
економіки, менеджменту та права;
Гирич С.В., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету торгівлі,
маркетингу та сфери обслуговування;
Бондар С.Д. – начальник відділу наукової роботи та міжнародної співпраці;
Стопчак М.В. – доктор історичних наук, професор кафедри права;
Западинська І.Г. – кандидат педагогічних наук;
Бондар А.А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший
викладач.

Секція №1
Розвиток особистості студента в процесі вивчення дисциплін
гуманітарного циклу
1. Бабюк А. Освіта як загальнолюдська цінність.
2. Гурко І. Гуманістичні ціннісні орієнтації студентства: поняття, структура.
3. Дубова Д., Каракулова М. MAJOR Characteristics of Ukrainian legal
system.
4. Чумак Л. Значення гуманітарних наук у розвитку особистості студента.
5. Юренко А. Культура сучасної української молоді.
6. Юренко А. Система ціннісних орієнтацій особистості та її соціальна
обумовленість.

Секція № 2
Трансформація світогляду студентської молоді в контексті сучасних
викликів державотворення
1. Вечірко М. Загальнолюдські цінності та проблема їх типологізації.
2. Гарбуз Ю. Особливості побудови програми соціально-психологічного
тренінгу.
3. Дубова Д. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
4. Жовтобрюх Б. Національно-патріотичне виховання студентської молоді:
сучасний зміст.
5. Задорожна Т. Соціально-психологічна адаптація першокурсників: фактор
групи.
6. Мазко

О.

Сутність

феномену

соціально-психологічної

адаптації

першокурсників до умов вищого навчального закладу.
7. Мельник А. Цивільно-правовий захист авторського права.
8. Мельник

І.

Особливості

діяльності

товариств

з

обмеженою

відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю за новим
законодавством.

9. Миронишин В. Формування світогляду людини в умовах сьогодення:
вплив та значення сім’ї.
10. Ткач О. Конкуренція в економіці як прояв трансформації світогляду
студентської молоді.

Секція №3.
Формування морально-етичного ідеалу студентів як важлива
складова вищої освіти
1. Бондаренко О. Релігія у житті сучасної молоді.
2. Ланова Я. Духовний розвиток та формування духовності молоді.

Секція 4.
Правові та соціальні аспекти розвитку правосвідомості молоді в
контексті європейського вибору
1. Волинець

В.

Комунікативна

складова

професійного

становлення

майбутніх менеджерів.
2. Дубова Д., Руденко М. Кримінально правова характеристика доведення до
самогубства.
3. Жук А. Правове регулювання діяльності недержавного пенсійного фонду.
4. Колєснік В. Сформованість спілкувальних умінь як умова успішної
комунікації менеджерів.
5. Мельник І. Домашнє насильство: кримінально-правова характеристика.
6. Николайчук В. Протидія патентному тролінгу в україні.
7. Німак А. Формування вищого суду з питань інтелектуальної власності в
Україні.
8. Печенюк Т. Проблемні питання захисту торговельної марки.
9. Рикун І. Формування правосвідомості в суспільстві як цінності права.
10. Рой

І.

Кримінально-правова

інтелектуальної власності.

відповідальність

за

порушення

прав

Секція № 5.
Перспективи вдосконалення системи навчання у ЗВО очима
сучасного студента
1. Михальнюк В. Українська вища освіта: сучасні проблеми та шляхи
подолання.
2. Подольська М. Інформатизація навчального процесу як один із аспектів
формування професійно - компетентного викладача закладу вищої освіти.
3. Чорната В. Особливості дистанційного вивчення іноземних мов в
сучасних умовах.

Секція 6
Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у професійному
становленні та самореалізації майбутніх фахівців
1. Білякова Д. Оніми в системі лінгвістичних одиниць: проблеми
типологізації
2. Божко Т. Мовна картина світу: лінгвістичні та перекладознавчі аспекти
3. Брус Ю. Ціннісна картина світу американців та її втілення в романі
Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі»
4. Брянська А. Комунікативно-прагматичні засади перекладу медіа-текстів
5. Головчук

Ю.

Етикетні

мовленнєві

стереотипи

у

спонукальних

дискурсивних актах
6. Дерещук В., Чабан Я.

Роль соціокультурних і комунікативних

компетенцій у професійному становленні та самореалізації майбутніх
фахівців
7. Житник О. Основні тактики перекладу англомовних текстів малого
прозового жанру на прикладі оповідань О. Генрі
8. Замковий О. Типологізація графонів у руслі сучасних наукових парадигм
9. Зінкевич О. Комплімент як форма реалізації дискурсивної стратегії
ввічливості

10.

Качан В., Коломієць О. Розвиток особистості студента в процесі

становлення та самореалізації майбутніх фахівців
11. Король А.

Фразеологічні сполучення з нумеральним компонентом:

лексико-семантичний та перекладацький характер
12. Крутоус А.

Лінгвостилітичні особливості перекладу англомовного

ділового дискурсу
13. Латигіна Н. Жанр інтерв’ю в дискурсивній та перекладознавчій
парадигмах
14. Міщук О. Переклад художнього тексту: когнітивно-прагматичний аспект
15. Мороз А. Типологія діалогічного дискурсу в сучасних лінгвістичних
вимірах
16. Пaлaгнюк Г. Мeдичний пeрeклaд як ocoбливa фoрмa мiжмoвнoгo й
мiжкyльтyрнoгo пoceрeдництвa
17. Педорук А. Категорійний статус заперечення в сучасній лінгвістиці
18. Прибега О. Використання інтернет-ресурсів у вивченні іноземної мови
19. Прядун В. Парадигматична організація дієслів мовлення в англійській та
українській мовах
20. Романець

М.

Лінгвокульторологічні

й

стилістичні

особливості

української та англійської інвективної лексики
21. Рудакова Д. Типологія фразеологізмів у сучасному мовознавстві
22. Русавська Ю. Інноваційні підходи викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням
23. Рябокінь

Л.

Особливості

перекладу

сучасного

англомовного

публіцистичного дискурсу
24. Сидорчук І. Прецедентні номінації як репрезентанти картини світу
мовного колективу
25. Снігур Л. Номіналізація: внутрішньомовні та міжмовні виміри
26. Стадній О. Мовна гра у назвах сайтів та електронних адрес
україномовних та англомовних користувачів
27. Торчук Н. Сучасні підходи до дослідження концептів

28. Хринівська В. Формування міжкультурної компетенції студентів у
процесі навчання іноземної мови
29. Цирульник К. Загальні особливості перекладу художнього тексту
30. Чорненька С. Відтворення іконічних та лінгво-візуальних одиниць
вихідного тексту в перекладі
31. Шевчук К. Лінгвістичні особливості сучасних англомовних науковопубліцистичних текстів
32. Ясенчук Ю.Особливості перекладу художнього тексту жанру «фентезі»
33. Яськова Т. Етимологічний аналізангломовних власних назв

Секція №7
Здоров’язберігаючі технології як засоби цілісного розвитку
особистості студентів
1. Бамберг Д., Давидюк А. Особливості корекції фізичного стану
студентської молоді на заняттях з легкої атлетики
2. Броска Д. Використання інноваційних технологій для удосконалення
техніко-тактичної підготовки у футболі
3. Гамарник І. Підвищення рівня сили у студентів закладів вищої освіти
сучасними засобами фізичного виховання
4. Гончарук О. Сучасні засоби мотивації студентів до занять фізичним
вихованням ВНЗ
5. Гордій В. Бузніковата Ю., Фізичні навантаження при серцево-судинних
захворювань
6. Дубіневич В. Удосконалення тактики гри у футбол у ЗВО
7. Дубова Д., Мутовкіна В. Удосконалення техніки виконання штрафного
кидку м’яча у баскетболістів
8. Жовтобрюх Б., Ющенко В. Методи і засоби організації діяльності
студентів на заняттях фізичного виховання у вищих навчальних закладах
9. Заяц О. Підвищення рівня швидкісно-силової витривалості у студентської
молоді засобами фізичного виховання

10. Івахов В., Соп'яніченко Н. Корекція фізичних якостей у студентів ЗВО
засобами атлетизму
11. Кащук Я., Янківська Т. Спортивні ігри як засіб покращення фізичної
підготовленості студентів ЗВО економічного профілю
12. Кліщук Ю. Основи техніки гри у волейбол у закладах вищої освіти
13. Козійчук О. Загальна фізична підготовка в системі фізичного виховання
14. Крутобережна М. Удосконалення фізичних якостей студентської молоді
засобами легкої атлетики
15. Матяш М., Слободянюк Д. Особливості прояву фізичних якостей у
студентів перших курсів ЗВО
16. Мельник І., Гнатик О. Удосконалення техніки ведення м’яча у
баскетболістів
17. Пономарьова Г. Інноваційні технології у футболі
18. Стащенко В.Удосконалення техніки гри у футбол у ЗВО
19. Сухар С., Цюнько М. Спортивно-оздоровча робота у вищих навчальних
закладах
20. Юркова А. Розвиток фізичних якостей у волейболістів

