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Органiзацiйний комітет
Замкова Н.Л., доктор філософських наук, професор – голова комітету;
Мартинова Л.Б., доктор економічних наук, доцент – заступник голови.
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 і 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, доцент кафедри іноземної
філології та перекладу;
Бондар А.А., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший
викладач.

Секція №1
Розвиток особистості студента в процесі вивчення дисциплін
гуманітарного циклу.
1.
Бесараб А.С. Розвиток світогляду студента в процесі вивчення
гуманітарних дисциплін.
2.
Вечірко М. Особливості прояву темпераменту у професійній
діяльності менеджерів.
3.
Іванов А.В. Інтерес як спонукальний фактор активної діяльності
людини.
4.
Поливода Н.О. Структурний аналіз гуманізму і його виховна
значущість.
Секція №2
Трансформація світогляду студентської молоді в контексті сучасних
викликів державотворення
1.
2.

Джигирис І.В. Екологічна криза: політичні шляхи вирішення.
Маджарова Д. Ціннісні орієнтири студентської молоді: еволюція,
шляхи формування в сучасних умовах

Секція №3
Формування морально-етичного ідеалу студентів як важлива складова
вищої освіти
1. Каплун Олександра Врахування проявів темпераменту у професійній
діяльності маркетологів
2. Колесник Анастасія Умови формування характеру сучасної людини
3. Колодій Д.В. Морально-етичне виховання здобувачів освіти у
сучасних ВНЗ.
Секція №4
Правові та соціальні аспекти розвитку правосвідомості молоді в
контексті європейського вибору
1.

Булейко О.В. Історія правових аспектів розвитку правосвідомості.

2.
Ворошилова А.Л., Коваль А.П. Взаємозв’язок правосвідомості молоді
та досудового врегулювання господарського спору за досвідом країн
Європейського Союзу.
3.
Ворошилова А.Л., Коваль А.П. Фізичні особи, як суб’єкти
міжнародного приватного права.
4.
Гаврилець В.М. Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті.
5.
Дремлюга В.В. Поняття та проблематика патентного тролінгу в
Україні.
6.
Зелена О.Л. Особливості огляду місця події.
7.
Квасницька К.В., НайдюкЮ.Р.
Міжнародна система правової
охорони інтелектуальної власності.
8.
Коваленко І.Ю., Костенюк Р.В. Правова охорона торговельної марки
у міжнародному приватному праві.
9.
Козловська А.І. Сучасні технології у криміналістиці.
10. Крікун Н.Ю. Психологічні прийоми застосування слідчим під час
допиту.
11. Лихуша М.А., Шкварко А.О. Регулювання дистанційно-трудових
правовідносин в Україні.
12. Мельник А.С. Правові гарантії забезпечення законності при
проведенні негласних слідчих розшукових дій.
13. Нагірний М.С. Проблеми правової охорони винаходів.
14. Николайчук В.В., Печенюк Т.О. Гармонізація норм вітчизняного
спадкового права з нормами європейського права в аспекті спадкування за
заповітом.
15. Німак А.Л. Правові аспекти розвитку правосвідомості молоді в
контексті євроінтеграції що стимулюють розвиток медіації.
16. Німак А.Л., Хлопотіна Н. Сутність офшорної фінансової діяльності та
її вплив на економіку України.
17. Печена О.М., Погребняк М.О. Захист прав людини в Європейському
Союзі.
Секція №5
Перспективи вдосконалення системи навчання у ЗВО очима
сучасного студента
1.

Слободянюк В. Дистанційна освіта: переваги та недоліки, шляхи
підвищення ефективності

Секція №6
Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у професійному
становленні та самореалізації майбутніх фахівців
1.
Антоненко В.В. Переклад заголовків англійськомовних медіатекстів.
2.
Бойко О.О. Слова-реалії як носії культури мовної спільноти.
3.
Вітюк А.О. Лінгвальна актуалізація гендерних стереотипів в
англомовному медіа-дискурсі.
4.
Гуцало О.М. Інформаційна війна Російської Федерації проти України:
оцінка міжнародного співтовариства.
5.
Дзера О.Ю. Жанрово-стилістичні особливості анотації.
6.
Костюк Т.О. Семіотичні засади перекладу сучасного англомовного
художнього тексту.
7.
Кухар К.В. Багатокомпонентні терміни в сучасній перекладацькій
парадигмі.
8.
Лопатюк М.Д. Transediting як ефектив та стратегія перекладу
публіцистичних текстів.
9.
Мазуренко Т.А. Лінгвістичні особливості англомовного політичного
дискурсу (на матеріалі промов Дональда Трампа).
10. Манжурова Ю.В. Особливості функціонування та перекладу
інвективної лексики в аудіовізуальних текстах.
11. Мосіяш Ю.В. Локалізація сайтів як перекладознавча проблема.
12. Ніценко О.О. Параграфеміка як лінгво-візуальний засіб стилістичного
ранжування англомовного тексту.
13. Олесенко А.В. Функціонально-комунікативні аспекти сленгу як
мовного та мовленнєвого явища.
14. Плюшко Л.О. Способи перекладу фразеологізмів з компонентом «час»
з англійської мови на українську.
15. Пономарьова Г.В. Формування соціокультурної компетенції на
заняттях з іноземної мови в процесі професійної туристичної підготовки.
16. Поцілуйко Л.М., Михайлова А.І. Застосування маніпуляцій в рекламі.
17. Раінчук І.В. Сутність та визначення поняття «підтекст».
18. Рудик Т.О. Аудіовізуальний переклад: види та особливості.
19. Царук А.О. Features of translation of English terms in texts on economics
and business.
20.Шведюк О.В. Сучасні аспекти перекладу англійськомовних фільмонів.
21.Шевчук Н.О., Полиця В.С. Методи і прийоми інформаційної війни.
22.Шуляр О.В. Лінгвостилістичні особливості художнього перекладу казки
Алана Александра Мілна «Вінні-Пух».

23.Шуневич В.А., Драч Т.В. Специфічні засоби ведення інформаційної
війни.
Секція №7
Здоров’язберігаючі технології як засоби цілісного розвитку особистості
студентів
1.
Атаманюк А. Скандинавська ходьба як засіб рухової активності для
студентів спеціальних медичних груп.
2.
Бабюк А. В. Загальна характеристика поняття розвитку фізичних
якостей.
3.
Бабюк А. В. Організація тренувального процесу студентівлегкоатлетів.
4.
Баваровська Л. С. Розвиток витривалості у волейболістів за
допомогою елементів фітнесу.
5.
Бондар А. О. Основи техніки блокування м’яча у волейболі.
6.
Бондаренко Ю. Розвиток витривалості у студентів ЗВО засобами
фізичної культури.
7.
Бородій В. О. Здорове харчування як фундаментальний фактор
підтримки здоров'я людини.
8.
Бурлака М.О., Кушта В. І. Техніка нападаючого удару у волейболі.
9.
Гавлюк Є. І. Використання інноваційних технологій на тренуваннях з
баскетболу.
10. Гега В. О. Методика та техніка навчання різних видів передачі м’яча у
баскетболі.
11. Гусятинська В., Мельничук В. Інноваційні підходи до організації
фізичного виховання у ЗВО.
12. Коваль І. Р. Технічна підготовка в спортивних іграх.
13. Козір Н. А. Ранкова гімнастика, як засіб реалізації фізичної складової
здоров’я.
14. Кривчак Д. О. Удосконалення тактики гри у футбол у ЗВО.
15. Мельничук М. В. Основи професійної підготовки спортсменів у
циклічних видах спорту.
16. Новак І. Г. Використання інноваційних технологій у ігрових видах
спорту.
17. Пенькова Т. І. Тактична підготовка в спортивних іграх.
18. Поричук Є. А., Марківська В. А. Характеристика фізичної культури
особистості молоді.
19. Продусевич Т. А. Розвиток швидкості у студентів ЗВО засобами
фізичної культури і спорту.

20. Складанюк М. С. Розвиток сили у студентів ЗВО засобами фізичної
культури та спорту.
21. Стригун Ю. М. Особливості використання дихальної гімнастики як
засобу оздоровлення.
22. Сусол Д. Ю. Виховання вольових якостей студентів засобами
атлетизму.
23. Тесля Д. Сучасні підходи до удосконалення технічних елементів у
футболі.
24. Шайдюк А. Техніка виконання верхньої передачі у волейболі
25. Ягнич О. Т. Гіподинамія: причини виникнення та засоби запобігання.

