Інформація
з наукової роботи здобувачів вищої освіти
Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
за 2020-2021 навчальний рік
Організація наукової роботи студентів Горлівського інституту
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
здійснюється відповідно до «Положення про організацію наукової роботи
здобувачів вищої освіти у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет».
Керівництво науковою роботою студентів та молодих учених
здійснюється Радою студентського наукового товариства (куратор – доктор
філологічних наук, професор А.Р. Габідулліна) та Радою молодих учених
(голова – кандидат педагогічних наук, доцент Д.В. Єфімов).
Упродовж 2020-2021 навчального року проведено 2 науковопрактичні конференції студентів і молодих науковців:
1. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих
систем», 27 листопада 2020р.
2. ХІХ Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених
та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних
наук», 13 травня 2021р.
Опубліковано електронні збірки за матеріалами конференцій:
1. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених
«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих
систем». Вип. 6. Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ ДДПУ, 2020. 265 с.
http://forlan.org.ua/doc/mat_conf/ConferenceProceedings_27November2020
_HIIM_Bakhmut.pdf
2. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: збірник наукових праць: У 2 ч. Бахмут : ГІІМ, 2021. Ч. 1.
Мовознавство. 177 с
http://forlan.org.ua/doc/nauk/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%
B8%D0%BA_%D0%A1%D0%9D%D0%A2_%D0%B2%D0%B8%D0%BF
%D1%83%D1%81%D0%BA_7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D
0%B8%D0%BD%D0%B01.pdf

3. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту
іноземних мов: збірник наукових праць: У 2 ч. Бахмут : ГІІМ, 2021. Ч. 2.
Літературознавство. Історія. Педагогіка. Методика. Психологія. 283с.
http://forlan.org.ua/doc/nauk/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8
%D0%BA_%D0%A1%D0%9D%D0%A2_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1
%83%D1%81%D0%BA%20_7%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B
8%D0%BD%D0%B0%202.pdf
В межах виконання (між)кафедральних тем наукових досліджень у
2020-2021 навчальному році під керівництвом викладачів інституту
працювало 29 студентських проблемних груп і 6 наукових гуртків, у
роботі яких брало участь близько 380 студентів.
У наукових виданнях опубліковано 300 статей студентів (2018-2019
н. р. – 171, 2019-2020 н. р. – 294), з них у співавторстві – 37 (2018-2019 н. р. –
0, 2019-2020 н. р. – 21), у фахових виданнях України – 0 (2018-2019 н. р. – 0,
2019-2020 н. р. – 2), в іноземних виданнях – 2 (2018-2019 н. р. – 0, 20192020 н. р. – 0), у нефахових виданнях – 9 (2018-2019 н. р. – 23, 2019-2020 н. р. –
10 ), тез доповідей на конференціях різного рівня – 289 (2018-2019 н. р. – 148,
2019-2020 н. р. – 282), з них тез доповідей на Міжнародних конференціях за
межами України – 1 (2018-2019 н. р. – 0 , 2019-2020 н. р. – 1), на Міжнародних
конференціях в межах України – 56 (2019-2020 н. р. – 52).
У конференціях в межах інституту та за його межами у 2020-2021 н. р.
студентами зроблено 366 доповідей (2018-2019 н. р. – 224, 2019-2020 н. р. –
349), серед яких на регіональних конференціях – 218 (2018-2019 н. р. – 171,
2019-2020 н. р. – 207), на всеукраїнських конференціях – 82 (2018-2019 н. р. –
40, 2019-2020 н. р. – 45), на міжнародних конференціях – 66 (2018-2019 н. р. –
13, 2019-2020 н. р. – 100), з них, за кордоном – 6 (2018-2019 н. р. – 0, 20192020 н. р. – 1).
Участь здобувачів вищої освіти в конкурсах і проєктах
8 наукових робіт здобувачів взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук 2020-2021 н. р. і за результатами рецензування і захисту
1 робота зі спеціальності «Переклад» посіла ІІІ місце, 1 робота отримала
заохочувальну грамоту :
- З напряму «Переклад» на базі
Львівського національного
університету імені Івана Франка:
1. Самойлова Єлизавета Власні імена та способи їх перекладу засобами
цільової мови (на матеріалі роману Ріка Ріордана «Percy Jackson and the

Titan՚s Curse” / «Персі Джексон та прокляття титана») (ІІІ місце). Науковий
керівник – ст. викладач Корольова О.Ю.
2. Авдєєва Єлизавета Концепт персонаж та особливості його відтворення в
англо-українському художньому перекладі (на матеріалі серії романів ЛюсіМод Монтгомері «Енн із Зелених Дахів» у перекладі Анни Вовченко)
(заохочувальна грамота «За оригінальність презентації наукової
роботи»). Науковий керівник – доцент Ясинецька О.А.
- З напряму «Германські мови» на базі Донецького національного
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця):
3. Єлісєєва Валерія Лінгво-стилістичні особливості вербальної агресії в
сучасній англійській мові (на матеріалі тексту президентських дебатів між
Д. Трампом та Дж. Байденом)». Науковий керівник – доцент Чернишова І.В.
- З напряму «Історія та археологія» на базі ПереяславХмельницького
державного педагогічного університету імені
Г. Сковороди:
4. Бєлий Євгеній
Археологічні дослідження В.О. Городцова доби
палеометалу в Донецькому Придінців՚ ї (поч. ХХст.). Науковий керівник –
доцент Євсеєнко С.А.
- З напряму «Освітні педагогічні науки» на базі Криворізького
державного педагогічного університету:
5. Усик Вікторія Практика реалізації учнівського самоврядування в школах
України (на прикладі Новолуганської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Науковий керівник
– доцент Кокоріна Л.В.
- З напряму «Романські мови, методика викладання романогерманських мов, романо-германські літератури» на базі
Київського національного лінгвістичного університету :
6. Гончаренко Дарія Засоби формування молодіжного сленгу у французькій
мові (на матеріалі художнього фільму «La Nouvelle de la classe est mille fois
plus forte». Науковий керівник – доцент Потреба Н.А.
- З напряму «Гендерні дослідження» на базі Херсонського
державного університету:
7. Герасименко Катерина Втілення архетипів грецьких богинь у збірці
Е. Манро «Забагато щастя». Науковий керівник – професор Комаров С.А.
- З напряму «Педагогічна та вікова психологія» на базі
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського:

8. Степанова Катерина Психологічна діагностика тривожності в
юнацькому віці. Науковий керівник – доцент Грицук О.В.
Здобувачі факультету соціальної та мовної комунікації Кулікова
Яна (106а), Щербина Юлія (207а), Шевченко Юлія (306а) взяли участь в
обласному
етапі XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
(06 грудня 2020р., дистанційний формат). Шевченко Юлія і Кулікова Яна
отримали дипломи І ступеня.
Ганна Бережна (307а), Ганна Власова (406а), Аліна Бережна (106а), Яна
Кулікова (106а), Марія Галка (107а), Ірина Хричикова (107а) отримали
відзнаки за успішне проходження всіх ІV етапів Всеукраїнського відкритого
марафону з української мови імені Петра Яцика, що проходив на платформі
«HUMAN» з 22 лютого до 21 березня 2021 р.
Дістала перемогу творча робота «Особливості використання
казкотерапії в арт-терапевтичному просторі» Степанової Катерини (505а) у
конкурсі творчих робіт «Youth Art», що проводився Вищою технічною
школою управління та адміністрації в Ополє (Польща) у рамках реалізації
Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і
культурі» за напрямком «Арт-технології в психології» 24.01.2021 р. –
03.02.2021 р. Науковий керівник роботи – доцент О.В. Грицук.
Конкурсна робота Бамбулі Софії (211в) «Роль Святогірського
Успенського чоловічого монастиря в культурно-просвітницькій діяльності
Слобідської України ХІХ – ХХ ст.» взяла участь у І турі щорічного
відкритого загальноукраїнського
конкурсу в рамках Стипендіальної
програми «Завтра.UA» – приватної загальнонаціональної програми з
підтримки талановитої молоді в Україні, яка є частиною комплексу проєктів
Фонду Віктора Пінчука в галузі освіти та науки (грудень 2020р. –
лютий 2021 р.). Науковий керівник роботи – доцент Стуканова Ю.Р.
Учасники проблемної групи «Гібридні загрози сучасності: причини,
сутність, наслідки» (науковий керівник – проф. Докашенко В.М.) взяли
участь в грантовій програмі «Вивчай та розрізняй: інфо - медійна
грамотність»; Іван Наумов, Микита Аксюк – в грантовій програмі Еразмус+
«Академічна протидія гібридним загрозам», зокрема в моніторингу НЕО у
листопаді 2020 р.
Участь у роботі круглих столів в межах Грантової програми «Mist –
Стоп інструменталізації історії» у рамках IREX (лютий 2021 р.):
– зустріч зі студентами Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка 05 лютого 2021 р. та зі студентами

Центральноукраїнського державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка 09 лютого 2021 р.:
– Олексій Астахов Аналітична записка щодо аналізу програми «История
Отечества», розділ «Нова історія» для учнів 8-9 класів.
– Тетяна Калина Аналітична записка щодо аналізу програми «История
Отечества», розділ «Давня історія» для учнів 7 класу.
Участь здобувачів ГІІМ у роботі наукових конференцій освітніх
закладів України і зарубіжжя
– під керівництвом проф. А.Р. Габідулліної
Ладонина В.Д.
Художественный
концепт
орел
в
лирике
М. И. Цветаевой.
Міжнародна
науково-практична
конференція
з
філологічних наук «Challenges of philological sciences, intercultural
communication and translation studies in Ukraine and EU countries», 31 жовтня
2020р., Венеція, Італія
Ладонина В.Д. Концепт «лебедь» в творчестве М.И. Цветаевой.
Х Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в
сучасних слов’янських мовах»,
м. Дніпро, Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара, 15–16 квітня 2021 р.
Стецюра М. В. Антифразис в романах И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» «Золотой телѐнок». Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку»,
м. Одеса, 21-22 травня 2021 р.
– під керівництвом доц. Семенової О.В.
Гончаренко Д. Хіп-хоп як лінгвокультурний феномен. ІІ Міжнародна
науково-практична інтернет конференція «Сучасні методики навчання
іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», 3 грудня 2020 р.,
м. Переяслав
Пепке І. Функціональне навантаження прикметника на позначення
портретної характеристики людини. Міжнародна науково-практична
конференція «Мова у світлі класичної спадщини та сучасної парадигми», 1213 березня 2021 р., м. Львів.
– під керівництвом ст. викладача Врюкало В.М.
Ернст Антон Вдосконалення використання лексичних навичок німецької
мови на середньому етапі навчання. ХІІ Міжнародна науково-практична
інтернет- конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 1-2 квітня 2021 р.

Гриценко І. Використання інтерактивних методів. Проектна методика.
XXIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука,
культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»,
м. Київ, 22 квітня 2021 р.
Нікітіна А. Тренування як важливий компонент контролю. XXIV
Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука,
культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»,
м. Київ, 22 квітня 2021р.
– під керівництвом доц. Морозової Л.І.
Liana Zelenska MOSLEMISCHE GESCHLECHTSSTEREOTYPE IN
DEUTSCHSPRACHIGEN KURZGESCHICHTEN VON RACHIDA ZOUBID.
Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика : XХVІІ
Міжнародна
науково-практична конференція Асоціації українських
германістів, м. Львів, 25–26 вересня 2020 р.
Swetlana Wichmann MOSLEMEN UND FRAUENWÜRDE: BITTERE
WAHRHEIT
AUS
RACHIDA
ZOUBIDS
DEUTSCHSPRACHIGEN
GEDICHTEN Германістика в транскультурному вимірі: теорія та
практика : XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації
українських германістів, м. Львів, 25–26 вересня 2020 р.
Пожидаєва А. І. Про прислів’я як засіб реалізації стереотипів німецького
соціуму (на прикладі електронного короткого оповідання Гертрауд Відманн
«Kann, muss aber nicht»). Маріупольський молодіжний науковий форум:
традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і
літератури: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
студентів, аспірантів і молодих учених, м. Маріуполь, 30 березня 2021 р.
Лиханська В. Ю. Про аспекти вивчення щоденника в сучасній філології.
Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти
дослідження і викладання іноземних мов і літератури. ІV Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих
учених, м. Маріуполь, 30 березня 2021 р.
– під керівництвом викл. Осипенко В.Ю.
Несторук М. Навчально-виховний процес: аспекти подолання зволікань
здобувачів освіти. Регіональна наукова конференція «Молодь і наука: виклики
та перспективи», м. Краматорськ, грудень 2020 р.

– під керівництвом доц. Радіонової Т.М.
Шевченко Юлія Імажитивна ігрова діяльність як інноваційна технологія
формування мовленнєвої компетентності школярів. Międzynarodowa
konferencja studencko-doktorancka Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku” /
Спільні дороги „Гуманісти про людину”, 21-22 вересня 2020р., м. Люблін,
Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Польща
Шевченко Юлія Інтернет-проєкт як засіб формування пізнавальних
інтересів учнів старших класів.
ХІV Міжнародний науково-теоретичний і
навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ», 11-12 травня
2021 р., м. Вінниця
Усенко Марина Мультимедійна презентація мовного матеріалу на
уроках української мови у 8-9 класах. ХІV Міжнародний науковотеоретичний і навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ»,
11-12 травня 2021 р., м. Вінниця
Паньшина Маргарита Роль технологій ситуативного моделювання в
старшій профільній школі. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і
навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ», 11-12 травня
2021 р., м. Вінниця
Подніглазова Олеся Кейс-технології як засіб активізації самостійної
роботи старшокласників. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і
навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ», 11-12 травня
2021 р., м. Вінниця
під керівництвом доц. Муратової О.Б.
Власова Ганна Концептуальна інтерпретація образу митця в творчості
Л. В. Костенко (на матеріалі циклу поезій «Силуети»). Міжнародна наукова
конференція Спільні дороги «Спільне та відмінне», м. Люблін,
14 травня2021р.
Муратова Анастасія Steam-технології на уроках англійської мови в
школі. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний
семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» , 11-12 травня 2021 р., м. Вінниця
Холошевська Надія Steam-технології на уроках української літератури в
10-11 класах ЗЗСО. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і навчальноприкладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ», 11-12 травня 2021 р.,
м. Вінниця
Нарижна Наталія Креолізовані тексти в процесі вивчення шкільного
курсу української літератури. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і

навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» , 11-12 травня
2021 р., м. Вінниця
Бережна Анна Дудлінг як спосіб розвитку творчо мислячої особистості
на уроках української літератури в школі. ХІV Міжнародний науковотеоретичний і навчально-прикладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ»,
11-12 травня 2021 р., м. Вінниця
Бутенко Наталія Використання гіфок на уроках української літератури:
переваги та недоліки. ХІV Міжнародний науково-теоретичний і навчальноприкладний семінар «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» , 11-12 травня 2021 р.,
м. Вінниця
– під керівництвом доц. Тітової О.Б.
Кравцова Наталя Мнемотехнічні засоби навчання української мови.
Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Wspólne Drogi „Humaniści
o człowieku” / Спільні дороги „Гуманісти про людину”, м. Люблін,
Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Польща, 21-22 вересня 2020р.
Кулікова Яна Античні ремінісценції в поетичній творчості Кобзаря.
Міжнародна наукова онлайн-конференція Wspólne Drogi „Podobieństwa i
różnice” Program konferencji (Спільні дороги «Спільне та відмінне) м. Люблін,
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща, 13-14 травня 2021 р.
Бережна Ганна Онлайн-інструменти критичного мислення на уроках
української мови. Міжнародна наукова онлайн-конференція Wspólne Drogi
„Podobieństwa i różnice” Program konferencji (Спільні дороги «Спільне та
відмінне) м. Люблін, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща, 1314 травня 2021 р.
– під керівництвом доц. Кокоріної Л.В.
Вігуро А. Засоби та прийоми формування лексичної компетентності на
початковому етапі навчання англійської мови. ІІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в
сучасному середовищі: зимові диспути», м. Дніпро, 4-5 лютого 2021р.
Марусіна А. Засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках
світової літератури. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції
та новації у сфері педагогіки та психології», Таврійський національний
університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, 5-6 лютого 2021 р.
Безкоровайний В. Особливості перекладу іспаномовних газетнопубліцистичних текстів. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична
Інтернет-конференція «Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і

перекладознавчі аспекти взаємодії», Східноукраїнський національний
університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 16 квітня 2021 р.
Куряк К. Лінгвостилістичні особливості іспаномовних рекламних
текстів. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернетконференція «Мова і світ: мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі
аспекти
взаємодії»,
Східноукраїнський
національний
університет
ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 16 квітня 2021 р.
Несторук М. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ В МОТИВАЦІЙНИХ
СТРАТЕГІЯХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Всеукраїнська
науково-практична конференція «Нове покоління вчителів для української
школи: виклики і досягнення», КЗВО «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради», м. Одеса, 30 квітня 2021 р.
– під керівництвом доц. Несторук Н.А.
Матвєєва Є. С., Несторук Н. А. ІНКЛЮЗИВНА ПРОФЕСІЙНА І
ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Сучасна освіта –
доступність, якість, визнання: ХІI міжнародна науково-методична
конференція, 11–13 листопада 2020 року, м. Краматорськ
Плоскіна К. О., Несторук Н. А. ДО ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ
БЕЗПЕРЕРВНОСТІ. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: ХІI
міжнародна науково-методична конференція, 11–13 листопада 2020 року,
м. Краматорськ
Приходько І. Г., Несторук Н. А. ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ
СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО
ВДОСКОНАЛЕННЯ. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: ХІI
міжнародна науково-методична конференція, 11–13 листопада 2020 року,
м. Краматорськ
Шевченко М. М., Несторук Н. А. ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Сучасна освіта –
доступність, якість, визнання: ХІI міжнародна науково-методична
конференція, 11–13 листопада 2020 року, м. Краматорськ
Ландік А. О., Несторук Н. А. ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПРОЯВ
ЗАХИСНОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ. Сучасна освіта – доступність, якість,
визнання: ХІI міжнародна науково-методична конференція, 11–13 листопада
2020 року, м. Краматорськ

Несторук Н. А., Ландік А. О. ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК
ПРОЯВ НА ПРОКРАСТИНАЦІЮ. Новітні технології в освіті, науці та
виробництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 2930 квітня 2021 р., м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Несторук Н. А., Матвєєва Є. С. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:
ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ. Новітні технології в освіті, науці та
виробництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 29-30
квітня 2021 р., м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Несторук Н. А., Русакова Д. М. ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. Новітні технології в освіті, науці
та виробництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція,
29-30 квітня 2021 р., м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Несторук Н. А., Сімак В.О. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ
ВИКЛАДАЧІВ. Новітні технології в освіті, науці та виробництві:
Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 29-30 квітня 2021 р.,
м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Несторук Н. А., Приходько І.Г. ВИМОГИ ДО СУЧАСНОЇ ЛЕКЦІЇ У
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Новітні технології в освіті, науці
та виробництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція,
29-30 квітня 2021 р., м. Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ»
Несторук Н. А, Вахрушев С. А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ. Сучасні
технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та
машинобудуванні: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, м. Бахмут, 29-30 листопада 2020 р., Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної
академії
Несторук Н. А., Герасименко К. А. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ. Сучасні
технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та
машинобудуванні: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, м. Бахмут, 29-30 листопада 2020 р., Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної
академії
Несторук Н. А., Ландік А. О. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ТАЙММЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ. Сучасні
технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та
машинобудуванні: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, м. Бахмут, 29-30 листопада 2020 р., Навчально-науковий

професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної
академії
Несторук
Н. А.,
Третяченко
Я. С.
ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці,
системах управління та машинобудуванні: ІІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція, м. Бахмут, 29-30 листопада 2020 р.,
Навчально-науковий
професійно-педагогічний
інститут
Української
інженерно-педагогічної академії
Пащенко В. І. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
МІЖ УЧНЯМИ ТА ПЕДАГОГОМ ЯК ФАКТОР УСПІХУ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Нове покоління вчителів для української школи:
виклики і досягнення: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція,
м. Одеса, 30 квітня 2021 року
Каверіна Г. В. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА.
Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення:
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, м. Одеса, 30 квітня
2021 року
Шистко А. О. ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ НА
УЧНІВ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ. Нове покоління вчителів
для української школи: виклики і досягнення: Всеукраїнська науковопрактична онлайн-конференція, м. Одеса, 30 квітня 2021 року
Несторук Н. А., Ландік А. О. ПОДОЛАННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ЗА
ДОМОМОГОЮ ПРИЙОМІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ. Молодь і наука:
виклики та перспективи: наукова конференція молодих вчених 14 грудня
2020 р., м. Краматорськ, Донецька обласна державна адміністрація, Рада
молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації
Несторук Н. А., Кононова В. С. ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Молодь і наука: виклики
та перспективи: наукова конференція молодих вчених 14 грудня 2020 р.,
м. Краматорськ, Донецька обласна державна адміністрація, Рада молодих
вчених при Донецькій облдержадміністрації
Несторук Н. А., Тищенко Н. С. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. Молодь і
наука: виклики та перспективи: наукова конференція молодих вчених
14 грудня 2020 р., м. Краматорськ, Донецька обласна державна
адміністрація, Рада молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації
Несторук Н. А., Шевченко М. М. ВИВЧЕННЯ СЛЕНГУ
ЗДОБУВАЧАМИ
ОСВТИ
ПРИ
ФОРМУВАННІ
МОВЛЕННЄВОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Молодь і наука:
виклики та перспективи: наукова конференція молодих вчених 14 грудня
2020 р., м. Краматорськ, Донецька обласна державна адміністрація, Рада
молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації
– під керівництвом доц. Єфімова Д.В.
Золочевська А.О, Єфімов Д.В. Інноваційні комп’ютерні технології
при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти.
Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: ХІI міжнародна науковометодична конференція, 11–13 листопада 2020 року, м. Краматорськ
Єфімов Д.В., Єлісєєва А.К. Засоби та інструменти використання VRтехнологій в системі сучасної освіти. Використання інформаційних та
комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві: Міжнародна
науково-практична конференція, 4-5 червня 2021 р., м. Херсон
Бамбуля С.О. Театралізація народної спадщини як засіб виховання
духовно-культурних цінностей. Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція «Науково-методичні засади формування освітнього простору
закладу післядипломної освіти для підготовки педагогічних працівників до
імплементації концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа», м. Миколаїв, 2020р.
Сіренко В.І. Переваги та недоліки використання хмарних технологій.
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних
працівників, 20 травня 2021 р., м. Умань
Урядова М. Навчання в НУШ як сучасна форма освіти. Всеукраїнська
науково-практична он-лайн-конференція «Нове покоління вчителів для
української школи: виклики і досягнення», м. Одеса, 30 квітня 2021 року
Соболь Д. Дистанційне навчання як інноваційний та перспективний
напрям розвитку сучасної освіти. Всеукраїнська науково-практична он-лайнконференція «Нове покоління вчителів для української школи: виклики і
досягнення», м. Одеса, 30 квітня 2021 року
Коваленко С.О., Єфімов Д.В. Гендерні особливості розвитку
хлопчиків та дівчат. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи
розвитку: Всеукраїнська науково-практична он-лайн-конференція, м. Київ,
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 25- 26 травня 2021р.
Дяченко В., Єфімов Д.В. Шляхи розвитку творчих здібностей у
молодших школярів НУШ. Філософія для дітей: сучасний стан і
перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична он-лайн-

конференція, м. Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України, 25- 26
травня 2021р.
Мітільова В., Єфімов Д.В. Характеристика напрямів гуманізації
освіти в НУШ. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку:
Всеукраїнська науково-практична он-лайн-конференція, м. Київ, Інститут
обдарованої дитини НАПН України, 25- 26 травня 2021р.
Шинкарьова Л.М. Розвиток творчої особистості учнів у процесі
ігрової діяльності. ХІ регіональна науково-практична конференція молодих
учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів»,
15 жовтня 2020 р., Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут
Бамбуля С.О. Основні характеристики компетенцій майбутнього. ХІ
регіональна науково-практична конференція молодих учених і студентів
«Студенти та молодь – для розвитку регіонів», 15 жовтня 2020 р.,
Навчально-науковий
професійно-педагогічний
інститут
Української
інженерно-педагогічної академії м. Бахмут
Лисенко О.М. Особливості навчання дітей із затримкою у розвитку.
Регіональна науково-практична конференція «Молодь і наука: виклики та
перспективи», м. Краматорськ, 14 грудня 2020р.
Борисенко О.О. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної
пізнавальної діяльності учнів. Регіональна науково-практична конференція
«Молодь і наука: виклики та перспективи», м. Краматорськ, 14 грудня
2020р.
Тішакова Н.Д. Освіта впродовж життя – стратегія життя сучасної
людини. Регіональна науково-практична конференція «Молодь і наука:
виклики та перспективи», м. Краматорськ, 14 грудня 2020р.
– під керівництвом викл. Лозової Т.О.
Мацвей У. Друга мова для дітей: коли варто починати.
«Перспективнi напрямки наукових дослiджень» : XVІІ Міжнародна науковопрактична конференція, 31 травня 2021 р., м. Рiвне
– під керівництвом викл. Коханової К.В.
Бортейчук Ю. Шляхи професійного самовдосконалення сучасного
педагога. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та
психології. Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 2526 червня 2021 р.

Мірошникова А. Формування лідерських якостей учнів засобами
проектних технологій навчання. Теоретичні та практичні аспекти розвитку
сучасної педагогіки та психології. Міжнародна науково-практична
конференція, м. Львів, 25-26 червня 2021 р.

– під керівництвом викл. Ковальської Н.В.
Бамбуля С., Ковальська Н. Нервова орторексія: нова класифікація
розладу харчової поведінки. Всеукраїнська наукова конференція для творчої
молоді «Перспектива-2021», Маріупольський будівельний коледж, 26 квітня
2021р.
Несторук М., Ковальська Н. Кіберпростір: аспекти безпеки
життєдіяльності. Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді
«Перспектива-2021», Маріупольський будівельний коледж, 26 квітня 2021р.
– під керівництвом доц. Ясинецької О.А.
Авдєєва Є. І. Підхід до аналізу аудіовізуального перекладу. Наука і
вища освіта: XXIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих
учених, 11 листопада 2020 р., Класичний приватний університет
м. Запоріжжя
Долгих Г. А. Перекладознавче дослідження експресивних дієслів
мовлення в художньому стилі. Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна
наукова конференція студентів і молодих учених, 11 листопада 2020 р.,
Класичний приватний університет м. Запоріжжя
Жуковська С. О. Роль та можливості систем машинного перекладу.
Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна наукова конференція студентів і
молодих учених, 11 листопада 2020 р., Класичний приватний університет
м. Запоріжжя
Крамаренко К. О. Особливості англо-українського перекладу
публіцистичних текстів. Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна наукова
конференція студентів і молодих учених, 11 листопада 2020 р., Класичний
приватний університет м. Запоріжжя
Кучерова В. О. Лексичні трансформації при перекладі публіцистичних
текстів з англійської мови українською. Наука і вища освіта: XXIX
Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених, 11 листопада
2020 р., Класичний приватний університет м. Запоріжжя
Морозова К. В. Безсполучникові іменникові сполуки науковотехнічних текстів як проблема перекладу. Наука і вища освіта: XXIX

Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених, 11 листопада
2020 р., Класичний приватний університет м. Запоріжжя
Наумова В. В.
Увага до інтертекстуальності при перекладі
публіцистичних текстів. Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна наукова
конференція студентів і молодих учених, 11 листопада 2020 р., Класичний
приватний університет м. Запоріжжя
Самойлова Є. М. Переклад гумору англомовних анімаційних фільмів
українською мовою. Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна наукова
конференція студентів і молодих учених, 11 листопада 2020 р., Класичний
приватний університет м. Запоріжжя
Фурик Є. Ю. Особливості аудіовізуального перекладу. Наука і вища
освіта: XXIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених,
11 листопада 2020 р., Класичний приватний університет м. Запоріжжя
Ююкіна Ю. А. До питання про переклад рекламних текстів з
англійської мови українською. Наука і вища освіта: XXIX Міжнародна
наукова конференція студентів і молодих учених, 11 листопада 2020 р.,
Класичний приватний університет м. Запоріжжя
– під керівництвом доц. Круть О.В.
Семенюк В. М. Машинний переклад: переваги та недоліки.
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія:
перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», м. Одеса,
2020р.
Кривенчук А. Виховання в освітньому процесі. Всеукраїнська науковопрактична конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки очима
творчої молоді», м. Маріуполь, 26 квітня 2021 р.
Кривенчук А. Роль вчителя та учня у виховному процесі.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки очима творчої молоді», м. Маріуполь, 26 квітня 2021 р.
– під керівництвом доц. Борозенцевої Т.В.
Степанова К.В. Особливості прояву механізмів психологічного
захисту в юнацькому віці. Психологічні науки: проблеми та перспективи:
Міжнародна науково-практична конференція, Класичний приватний
університет м. Запоріжжя, 19-20 березня 2021 р.
Степанова К.В. Особливості прояву копінг-стратегій в юнацькому
віці. Психологічна наука та практика XXI століття: Міжнародна науковопрактична конференція, м. Львів, 26-27 березня 2021 р.

під керівництвом доц. Грицук О.В.
Кропова А. А. Оцінка соціально-психологічної готовності до праці
випускників професійно-технічних закладів освіти. Експериментальне
дослідження самооцінки та життєвого планування. Міжнародна науковопрактична конференція «Пріоритети розвитку педагогічних та
психологічних наук у ХХІ столітті», м. Одеса, 19–20 березня 2021 р.
Петерс М.Д. Методи дослідження творчих здібностей в сучасній
психології. Оцінка соціально-психологічної готовності до праці випускників
професійно-технічних закладів освіти. Експериментальне дослідження
самооцінки та життєвого планування. Міжнародна науково-практична
конференція «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у
ХХІ столітті», м. Одеса, 19–20 березня 2021 р.
Согоян В.Н. Методи дослідження психічних станів та індивідуальнопсихологічних особливостей медичних працівників. Міжнародна науковопрактична конференція «Пріоритети розвитку педагогічних та
психологічних наук у ХХІ столітті», м. Одеса, 19–20 березня 2021 р.
Сидорова А.В. Ігрова діяльність та її вплив на психічний розвиток
дошкільника. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»,
м. Київ, 5-6 лютого 2021 р.
Чуприна
В.Д.
Методи
оцінки
психологічної
готовності
старшокласників до професійного самовизначення». Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку
педагогічних та психологічних наук», м. Київ, 5-6 лютого 2021 р.
Грицук О. В., Несторук М. С. Механізм запуску інтелектуального,
духовного й творчого потенціалу особистості та суспільства. ІІІ Міжнародна
науково-технічна інтернет-конференція «Новітні технології в освіті, науці
та виробництві», м. Покровськ, 29-30 квітня 2021р.
Безбах М.В., Сімак В.О. Профілактика та попередження
бездоглядності та безпритульності. 7th International scientific and practical
conference «Priority directions of science and technology development», м. Київ,
21-23 березня 2021 р.
–

– під керівництвом доц. Дроздової Д.С.
Безмен М. Г. Передумови шкільної тривожності. ІV Міжнародна
науково-практична конференція «Перспективні шляхи розвитку наукових
знань», м. Київ, 19-20 квітня 2021 р.

– під керівництвом доц. Стуканової Ю.Р.
Петухов Д.О. Причини і передумови еміграційного явища населення
Західної України наприкінці ХІХ століття. Сучасний рух науки: XI
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Дніпро, 89 жовтня 2020 р.
Третяченко Т. Чорнобильська катастрофа у документальних та
художніх фільмах кінця 1980-х років ХХ – початку ХХІ ст. Сучасний рух
науки: XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Дніпро,
8-9 жовтня 2020 р.
Штагер Т. Постать в історії – Вільгельм І Завойовник. Травневі студії
2021: історія, міжнародні відносини, філософія : ІІІ Міжнародна наукова
конференція для студентів та молодих вчених. Вінниця, ДонНУ ім. В. Стуса,
23 квітня 2021р.
Бардіна А.Д. Політичний анекдот як історичне джерело політичної
історії СРСР сер. 1950-х – сер. 1960-х рр. (за джерелами усного походження).
Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: ІІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція, м. Дніпро, 3-4 червня 2021 р.
Бойко В.В. Проблема етнічного розвитку Київської Русі: українська
історіографія початку ХХІ ст. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових
умовах: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Дніпро,
3-4 червня 2021 р.
Вєшкін В.А. Синтез християнських та язичницьких традицій в
релігійній культурі руських князівств доби середньовіччя. Шляхи розвитку
науки в сучасних кризових умовах: ІІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція, м. Дніпро, 3-4 червня 2021 р.

