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Розпорядок роботи конференції: 
 
 

 
 

22  червня  2018 
 

10.00 – 11.00 - реєстрація учасників 
11.00 – 11.50 – перше  пленарне  засідання  
12.00 – 12.45 –  перерва на каву 
13.30 – 14.50 – тренінги                       
15.00 – 16.20 – засідання секцій  
16.30 – 17.30 – друге пленарне засідання 
 
 
 
 

23  червня  2018 
 

8.00 – 18.00 – екскурсія до Національного дендропарку «Тростянець» 
(орієнтовна вартість 100 грн.) 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент доповідей: 
 

На пленарному засіданні – до 20 хв. 
На секційному – до 10 хв. 
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22 червня 2018 
 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(аудиторія 325 Гоголівського корпусу) 

11.00-11.50 
1. Вступне слово 

Самойленко Олександр Григорович, кандидат історичних наук, 
доцент, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
 

2. Наукові традиції факультету іноземних мов: від історії до 
сьогодення  
Тезікова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

 
3. Із досвіду проведення міжнародних конференцій на факультеті 

іноземних мов. 
Чувакова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 
 

4. Практична підготовка майбутніх вчителів англійської мови: досвід 
проекту «Шкільний вчитель нового покоління 
Таран Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
 

Тренінги 
 

1. Навчання письма (ауд.324) 
Карпенко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Смелянська Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 
2. Професійна англійська:нові виклики. (ауд.325) 

Ларіна Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 
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3. Когнітивно-дискурсивна методика навчання: етапи і перспективи 

впровадження.(ауд. 326) 
Талавіра Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри  германської філології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

 
4. Семінар-воркшоп «Шкільна система в Німеччині: переваги та 

недоліки.    
         Що про це думають самі вчителі.". Тривалість: -  90 хв.» 

Карстен Грунвальдт, лектор DAAD Сумський Національний 
аграрний університет  

 
5. Децентралізація в освіті: нові підходи до професійного розвитку     
    вчителів (ауд.305) 

Тезікова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук 
доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 
Плотніков Євген Олександрович, кандидат педагогічних наук, 
доцент         кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(аудиторія 325 Гоголівського корпусу) 

 
1. Дискусія: Наукова конференція: формальний звіт про 

результати дослідження чи шлях формування академічної 
спільноти? 

 
2. Підведення підсумків, прийняття резолюції. 
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СЕКЦІЯ № 1 
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ:  

КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНЕ ВИВЧЕННЯ І ВИКЛАДАННЯ МОВ 
 
Керівник секції: Талавіра Наталія Михайлівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри  германської філології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 
 
Секретар секції: Анохіна Олександра Андріївна, студентка 1 курсу 
магістратури факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 
 
Номінація мовних засобів на позначення звучання в німецькій мові: 
етимологічний аспект  

Анохіна Олександра Андріївна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
 

Advertising clothes in English discourse: human needs perspective 
Бойко Ольга Василівна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
 

Когнітивна лінгвістика: репрезентаційний, семіотичний та 
інтерпретаційний аспекти вивчення мови 

Данильченко Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської філології Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Author's usage of сonceptual metaphor   (a sample of Harper Lee books) 

Золотаренко Ярослава Ігорівна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

 
Conceptual metaphor in English internet news texts: thematic perspective 

Колесник Анастасія Вадимівна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
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Emotives in the BBC news headlines  
Кривуця Катерина Сергіївна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

 
Функції дописів соціальних мереж У новинних статтях 

Малюх Олександр Андрійович, студент 4 курсу факультету 
іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
 

Functions of constructions denoting computer games: a complex model 
Матійко Марія Олександрівна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
 

Euphemisms in modern English news discourse 
Морозова Яна Ігорівна, студентка 1 курсу магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

 
Когнітивно-дискурсивні засади вивчення номінативних одиниць у 
сучасному англомовному медіа дискурсі 

Мосієнко Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу Житомирського 
державного університету імені Івана Франка ННІ іноземної філології 

 
Теоретичні засади вивчення вербалізації ефектів об’єктивності й 
суб’єктивності в англомовному інтернет-дискурсі 

Набок Анна Іванівна, викладач кафедри германської філології 
Ніжинського державного університету 

 
Фразеологія і переклад 

Ролік Анатолій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

 
Концептуальна метафора у вивченні когнітивного стилю англомовного 
автора 

Сборик Світлана Петрівна, старший викладач кафедри 
германської філології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
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Електронний довідник як засіб навчання говоріння і письма 

Талавіра Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри  германської філології Ніжинського державного 
педагогічного університету 

 
Verbalization of the world by disabled people in English literary discourse 

Хоминська Вікторія Олександрівна, студентка 1 курсу 
магістратури факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

 
Риторичні стратегії створення іміджу України (на матеріалах текстів 
німецьких інтернет-новин) 

Щербак Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук старший 
викладач кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя 

 
 

 
 



8 

СЕКЦІЯ 2 
ЛІНГВОДИДАКТИКА:  

НАВЧАЄМО, НАВЧАЄМО ВЧИТИСЯ,  
НАВЧАЄМОСЯ ВИКЛАДАТИ 

 
Керівник секції: Халимон Ірина Йосипівна, кандидат педагогічних 
наук доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 
 
Секретар секції: Шафрай Олександра Миколаївна, студентка 1 курсу 
магістратури факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 
 
Труднощі навчання іншомовного аудіювання. 

Арендар Ангеліна Олександрівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Мультимедійний наочний посібник як засіб формування у студентів-
філологів лінгвосоціокультурної  компетентності 

Бігич Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор  
Київського національного лінгвістичного університету 

 
Концепція навчально-методичного посібника «Плануємо практичне 
заняття з іноземної мови у закладі вищої освіти» 

Бобир Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов 
Національного  університету  “Чернігівський колегіум” імені 
Т. Г. Шевченка 

 
Взаємопов’язане навчання аудіювання та говоріння у процесі навчання 
іноземної мови на матеріалах BBC Learning English 

Давиденко Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри англійської мови та методики викладання Ніжинського 
державного університету  імені Миколи Гоголя 

 
Зміст англомовної лексичної компетентності для рецептивних видів 
мовленнєвої діяльності у молодших школярів. 

Жук Олена Миколаївна, аспірантка Київського національного 
лінгвістичного університету 
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Total physical response in language teaching. 
Карпенко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;  
Смелянська Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Ідеографічна актуальність лінгвометодичної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов 

Кокнова Тетяна  Анатоліївна, кандидат педагогічних наук ,доцент 
кафедри романо-германської філології ДЗ „Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка” м. Полтава 

 
Законодавчо-нормативна база забезпечення змішанного навчання у 
викладанні іноземних мов у системі вищої освіти 

Конотоп Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри мов та методики їх викладання Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка 

 
Тестова перевірка рівня сформованості граматичної компетенції учнів 
старшої школи. 

Костиць Олександра Олесандрівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Особливості перекладу іншомовних реалій на рідну мову: труднощі та 
шляхи їх подолання. 

Лебедь Юлія  Олегівна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Effective approaches in lesson planning  

Мальована Ніна Володимирівна, кандидат філологічних наук, 
старший викладач Сумського державного університету 
Зайцева Інна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Сумського державного університету 

 
Підсистема вправ для формування англомовної граматичної 
компетентності. 

Матісько Марина Миколаївна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
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Методична компетентність викладача англійської мови як непрофільної 
дисципліни: структура та зміст   

Мацнєва Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г.Шевченка 

 
Intercompehension  як основа плюрілінгвізму та викладання іноземних мов. 

Мозолевська Аліна Сергіївна,  кандидат філологічних наук,, 
в.о. завідувача кафедри романо-германської філології ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв 

 
Лінгвокраїнознавчий потенціал сучасного підручника англійської мови для 
старшої школи. 

Омельяненко Валентина Олександрівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Халимон Ірина Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Технологія інтегрованого навчання англомовного аудіювання та читання 
майбутніх учителів. 

Пархоменко Вікторія Павлівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Організація роботи в групах з різним рівнем розвитку англомовної 
комунікативної компетентності 

Пономаренко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Методичні принципи успішного вивчення іноземних мов дистанційно 

Постоленко Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманського державного педагогічного університету  імені Павла 
Тичини 
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Компоненти змісту навчання іноземної мови: історичний досвід та 
сучасні тенденції. 

Свириденко Оксана Миколаївна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Палій Олександр Анатолійович, доцент кафедри німецької мови, 
кандидат педагогічних наук. 

 
Формування навичок аудіювання іншомовного спілкування у учнів 
середньої школи 

Слепканьова Дар'я Віталіївна, студентка 1 курсу ОС  “Магістр”    
Маріупольського державного університету 

 
Практична підготовка майбутніх вчителів англійської мови: досвід 
проекту «Шкільний вчитель нового покоління» 

Таран Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської мови та методики викладання 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
How to make writing successful. 

Терещенко Валентина Яківна, викладач кафедри 
прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету ім. М.Гоголя 

 
Способи диференціації у проектному навчанні іноземних мов і культур 
учнів закладів загальної середньої освіти. 

Устименко Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри методики викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 
лінгвістичного університету 

 
Формування компетентності в читанні на матеріалах англомовних 
інтернет новин. 

 Хизь Наталія Василівна , студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
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Формування умінь саморганізації та самокорекції у процесі підготовки 
учнів до складання ЗНО з англійської мови 

Шафрай Олександра Миколаївна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Чувакова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

Формування компетентності в діалогічному мовленні старших школярів 
з використанням навчального інтернет-ресурсу “British Council”. 

Шемендюк Анастасія Віталіївна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
 

Сучасні підходи до професійного розвитку: авторський проект 
«Методичне стажування студентів» 

Шостак Тетяна Генадіївна, викладач англійської мови, методист 
ННВК №16 “Престиж” 

 
Автономія студента в глоттодидактиці. 

Штепура Алла Павлівна, викладач кафедри прикладної 
лінгвістики Ніжинського державного університету ім. 
М.Гоголя 

 
Використання аутентичних навчальних матеріалів на заняттях 

Шугалій Наталія Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
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СЕКЦІЯ 3 
 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: 

ЦІЛІ, МЕТОДИ, РЕЗУЛЬТАТИ» 
 

Керівники секції: Ларіна Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістки Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Секретар секції: Гойса Ірина Олександрівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Професійна спрямованість навчання іноземної мови студентів немовних 
спеціальностей як методична проблема 

Волкова Валерія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри ділової комунікації Запорізького  національного 
університету 
 

Фразеологічні одиниці в молодіжній мові та специфіка їх перекладу 
Гойса Ірина Олександрівна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Аудиторне аудіювання як невід’ємний компонент успішного оволодіння 
іноземною мовою 

Грицай Антоніна Модестівна, старший  викладач кафедри 
англійської мови та методики викладання Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя;  
Колесник Ірина Віталіївна, старший  викладач кафедри 
англійської мови та методики викладання Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя;  
 

Визначення сутності навчання англійської мови за професійним 
спрямуванням 

Долматова Марина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Роль художньої літератури у вивченні іноземної мови 

Котляр Тетяна Сергіївна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
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Teachers talking time: an issue to consider 
Ларіна Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

    

До питання про формування термінологічної культури майбутнього фахівця 
Лях Ірина Валентинівна, старший викладач ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», 
Георгієва Олена Петрівна, старший викладач ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» 

 
Використання групової роботи учнів при колективній діяльності у 
процесі вивчення англійської мови в середній школі 

Мацепура Людмила Леонідівна , кандидат педагогічних наук, 
доцент Криворізького державного педагогічного університету 
 

Зміст навчання англомовного  говоріння у старших класах 
Мироненко Марта Володимирівна, студентка Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Assessing consecutive interpretation skills and abilities of students majoring in 
translation  

Писанко Марія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 
Київський національний лінгвістичний університет 

 

Іншомовна освіта у фінляндії 
Ступак Кирило Євгенійович, аспірант Криворізького державного 
педагогічного  університету 
 

Особливості організації процесу формування методичної контрольно-
оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови 

Українська Ольга Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент  
Київського національного лінгвістичного університету 

 

Критерії відбору текстів для професійно-орієнтованого англомовного 
читання студентів філологічних факультетів 

Шевченко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
Коломієць Інна Віталіївна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 

Інтеграція підходів орієнтованих на процес і на продукт у навчанні письма 
Шульга Ірина Юріївна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 



15 

СЕКЦІЯ № 4 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  

У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 
Керівники секції: Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри німецької мови Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

Секретар секції: Олійник Тетяна Олександрівна, студентка 
магістратури 1 року навчання факультету іноземних мов  Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Застосування на заняттях з іноземної мови відеоматеріалу як засобу для 
підвищення мотивації студентів  немовних спеціальностей 

Благініна Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри німецької мови Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 

Онлайн та вибіркові курси: від співробітництва з Гете–Інститутом в 
освітній діяльності до навчання німецької в Україні 

Блажко Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри німецької мови НДУ імені Миколи Гоголя 
 

Семантичні особливості англійських скорочень у німецькомовних 
газетних текстах 

Олійник Тетяна Олександрівна, студентка магістратури 1 року 
навчання факультету іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

POETRY SLAM на заняттях з німецької мови 
Панзига Оксана Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. 
Шевченка 
 

Комбіноване навчання застосування ДЛЛу підготовці вчителя німецької 
мови 

Удовиченко Надія Константинівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедринімецькоїмови Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
 

Застосування граматико-педагогічних технологій у навчанні майбутніх 
учителів німецькомовного граматичного матеріалу  

Шевцова Наталія Олександрівна, викладач 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 
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СЕКЦІЯ 5 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ: 

 ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЯ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Керівники секції: Нагач Марина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри германської філології Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Секретар секції: Савотченко Віталія Іванівна, студентка магістратури 
факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
 
Роль академічний радника в управлінні студентськими справами в 
університетах США   

Андрущенко Людмила Борисівна,  ст. викладач кафедри 
 прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені 

           Миколи Гоголя;  
        Федун Лариса Миколаївна, к. п. н., ст. викладач кафедри 

германської  філології Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 
Використання форматів Інтернет - ресурсів  у навчанні іноземних мов      

Асоянц Поліна Григорівна, к. т. н., професор Київського 
національного лінгвістичного університету 

 

Інноваційні методи навчання іноземних мов: досвід Фінляндії 
Грицик Надія Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри іноземних 
мов Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка 
 

Професійний розвиток вчителя англійської мови впродовж життя 
Думенко Людмила Григорівна, заслужений вчитель України, 
заступник директора з науково-методичної роботи з іноземних мов 
Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 5.  
Боровкова Ольга Станіславівна, вчитель вищої категорії, старший 
вчитель  Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 5.  
Царик Вікторія Миколаївна, вчитель вищої категорії, старший 
вчитель  Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 5.  
Чинякова Маргарита Костянтинівна, заступник директора з 
навчально-виховної роботи Броварської спеціалізованої школи I-III 
ступенів № 5.  
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Висвітлення проблем мовної освіти на сторінках зарубіжних та 
українських журналів 
          Загоруйко Людмила Олексіївна,  к. п. н., доцент кафедри 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Французька модель професійного наставництва студентів вищих 
педагогічних шкіл 

Копенкіна Людмила Олександрівна, ст. викладач кафедри  
прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 
 

Професійний розвиток вчителів англійської мови 
Литовченко Ірина Миколаївна, вчитель англ. мови приватного 
дитячого клубу англійської мови VALERI, м. Ніжин 

 
Досвід професійного розвитку педагогів у США 

Нагач Марина Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри 
германської філології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

 
Дослідний підхід до професійного розвитку вчителів у Німеччині               

Пасічник Лариса Леонідівна, викладач кафедри німецької мови 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Формування стратегічної компетентності як компонент цілей навчання 
іноземних мов у документах ради європи з мовної освіти 

Плотніков Євген Олександрович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
Маміралієва Юлія Борисівна, студентка Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
Портрет американського студента ( за матеріалами університетських 
сайтів) 

Савотченко Віталія Іванівна, студентка магістратури факультету 
іноземних мов  

 
Підготовка вчителя до формування підприємницької компетентності 
учнів США 

Сліпенко Вікторія Олександрівна, аспірант Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Аналіз державного унормування процесу виховання в Україні 
          Смоліна Світлана Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри 

педагогіки та методики викладання іноземних мов Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 
Командний підхід у навчальному процесі: перспективи використання 
міжнародного та вітчизняного досвіду 

Тезікова Світлана Володимирівна, к. п. н., доцент Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя; 
Леся Хассалл, PhD університет штату Айова (США), м. Еймс 
 

Тренди професійного розвитку сучасного вчителя іноземних мов 
Уривалкіна Катерина Павлівна, вчитель англійської мови, 
керівник департаменту іноземних мов НВК «Гуманітарна гімназія 
«Гармонія», м.Київ 
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Для нотаток
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