
1 

 

Зав. відділу докторантури та 

аспірантури 

Денисовій Л.В. 

в. о. зав. кафедри української та 

іноземних мов, 

доцента Лук’янець Т. Г.  

 

 

План 

проведення науково-методичних конференцій, семінарів та круглих столів 

за участю професорсько-викладацького складу кафедри  

на 2020 – 2021 навчальний рік 

 

Назва конференції: Науково-методичне підґрунтя удосконалення системи 

навчання мовам у закладі вищої освіти спортивного профілю 

Дата проведення: 25 січня 2021 року 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1.  Лук’янець Т.Г. 

 

Інноваційні технології освітнього процесу у 

ЗВО спортивного профілю: методи, форми, 

засоби викладання іноземної мови 

2.  Алексєєнко О.П. 

 

Особливості формування лексичних навиків у 

студентів закладів вищої освіти спортивного 

профілю 

3.  Доценко Л. З. 

 

Мета і завдання професійно орієнтованого 

навчання іноземної мови у ЗВО спортивного 

профілю 

4.  Коробова І. О. 

 

Особливості викладання професійно 

орієнтованої іноземної мови у ЗВО 

спортивного профілю 

5.  Шестопалова І. О. 

 

Дистанційна освіта: виклики сьогодення 

6.  Кувшинова Н. М. 

 

Омонімічні відношення німецьких запозичень 

в лексичній системі російської мови 

7.  Ліплянська О. В. 

 

Метод проектів як технологія вивчення 

іноземної мови іноземної мови у ЗВО 

спортивного профілю 

8.  Овчаренко Л. М. 

 

Особливості перекладу термінології та текстів 

спортивної тематики 
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Назва семінару: Інноватика в навчанні та викладанні мов у вищому 

навчальному закладі спортивного профілю 
Дата проведення: 15 лютого 2021 року 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1.  Литвиненко С.Г. 

 

Особливості вивчення англійської футбольної 

лексики в середовищі неносіїв мови 

2.  Марусяк В.В. 

 

Інструментарій для перевірки письмових робіт 

студентів 

3.  Шматюк А.І. 

 

Використання мобільних технологій для 

вдосконалення процесу вивчення іноземної 

мови 

4.  Грищук І.А. 

 

Діалогічне мовлення – основний вид 

мовленнєвої діяльності при вивчення іноземної 

мови 

5.  Кулаєва З.А. 

 

Дидактична система паралельного навчання у 

формі самостійної роботи студентів 

6.  Шепелюк В.Л. 

 

Сприяння дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» іншим наукам у 

розвитку інтелектуального потенціалу 

студентів 

7.  Назаренко Н.Г. 

 

Фразеологічні звороти як нерозривна складова 

спортивної термінології 

8.  Вакулович Л. Л. 

 

Використання сучасних інформаційних 

технологій на заняттях з української мови за 

професійним спрямуванням 

9.  Ткаченко Т. І. 

 

Особливості лексики української руханки 
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Тема круглого столу: Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: 

сучасний стан та перспективи розвитку. 

Дата проведення: 19 квітня 2021 року 

Місце проведення: ауд. 2.213 

Початок: 14.00 

 

№ 

п\п 
Доповідачі Тема доповіді 

1.  Вятчаніна С.В. 

 

Міжкультурна комунікація як складник 

адаптації іноземних студентів до навчання у 

ЗВО спортивного профілю 

2.  Юнак В.Г. 

 

Особливості вивчення термінологічної лексики 

на практичних заняттях з української мови як 

іноземної для студентів ЗВО спортивного 

профілю 

3.  Хоружева Л.Є. 

 

Формування термінологічної компетенції у 

іноземних слухачів підготовчого відділення 

4.  Бардіна Л.М. 

 

Формування у іноземних аспірантів навичок 

реферування наукових текстів  

 

 

 

 

 

В. о. зав. кафедри української  

та іноземних мов, доцент      Т. Г. Лук’янець  


