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Офіційні мови семінару: українська, англійська, російська.
Регламент роботи семінару:
8 грудня 2020 року 13.00 – 13.30 – реєстрація учасників семінару;
13.30 – 15.30 – пленарне засідання;
16.00 – 17.30 – дискусійні платформи.
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин, виступ – до 5 хвилин.
Пленарне засідання
1. Череднік Д. Л., ректор Харківського національного університету
будівництва та архітектури, професор
Звернення до учасників семінару
2. Даниленко А. И., профессор русского языка и славянского языкознания
Университета Пейс (г. Нью-Йорк, США)
Приветствие участникам семинара
3.1. Адамия З. К., д-р филол. наук, професор, Международная научнопедагогическая организация филологов «Запад–Восток» ISPOP (г. Тбилиси,
Грузия)
Приветственное обращение к участникам семинара
3.2. Адамия З. К., д-р филол. наук, професор, Международная научнопедагогическая организация филологов «Запад-Восток» ISPOP (г. Тбилиси,
Грузия)
Вебинары для преподавателей украинского и русского как иностранного в
Грузии (с участием кафедры украинского языка и языковой подготовки
иностранных граждан)
4. Креч Т. В., канд. філол. н., професор, зав. кафедри української мови та
мовної підготовки іноземних громадян (Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
Мілєва І. В., канд. філол. н., доцент кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян (Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Вивчення мовленнєвих механізмів в умовах білінгвізму
5. Адамія З. К. , д-р філол. наук, професор, Міжнародна науково-педагогічна
организація філологів «Захід–Схід» ISPOP (м. Тбілісі, Грузія)
Онкович А. Д., канд. пед. наук, доцент (Київський національний
університет культури і мистецтв)
Онкович Г. В., д-р пед. н., професор (Київський медичний університет)
Вебінар як різновид публічного виступу
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6. Панченко О. І., д-р філол.. наук, професор, зав. кафедри перекладу та
лінгвістичної підготовки іноземців (Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара)
Особливості викладання української мови іноземцям на початковому
етапі
7. Литвиненко О. О., канд. філол. н., доцент кафедри фундаментальної та
мовної підготовки (Національний фармацевтичний університет, м. Харків)
Актуальність питання створення методичного забезпечення для
самостійної роботи англомовних студентів при вивченні української
мови як іноземної
8. Лагута Т. М., канд. філол. н., доцент,
Вержанська О. М., канд. філос. н., доцент (кафедра мовної підготовки 2,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
Формування орфоепічних умінь з української мови
9. Соїна І. Ю., канд. філол. н., доцент (кафедра української та іноземних
мов, Харківська державна академія фізичної культури)
Дистанційна освіта як феномен інформаційного суспільства
10. Opryshko N. O., PhD, assoc. prof. ( Kharkov National Automobile and
Highway University)
Assessment in E-Learning and Online Studies
11. Божко Н. М., канд. філол. н., доцент (кафедра мовної підготовки,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Етнокультурні особливості роботи з іноземними студентами з Індії з
урахуванням сучасних реалій навчання

Дискусійні платформи
Алексеенко Т. Н., ст. преподаватель,
Демкова Т. Н., преподаватель
Пономарева А. А., преподаватель (Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина, Учебно-научный институт международного
образования, кафедра языковой подготовки 1)
Модель обучения профессиональному диалогу будущих медиков
Алексеенко Т. Н., ст. преподаватель,
Ященко А. А., ст. преподаватель (Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина, Учебно-научный институт международного
образования, кафедра языковой подготовки 1)
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Учёт родного языка в процессе обучения арабоговорящих учащихся
русскому языку
Аль-Газо Н. В. (ст. преп., и.о. зав. кафедрой языковой подготовки
иностранных граждан, Харьковский национальный медицинский
университет),
Тарлева А. В. (канд. филол. н., доцент, Харьковский национальный
медицинский университет)
Лексико-грамматические особенности номинаций лекарственных форм
Артьомова О. І., Ушакова Н. В. (ст. викладачі кафедри філології та
лінгводидактики Харківський національний автомобільно-дорожній
університет)
Щодо питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у
практиці викладання нерідної мови іноземцям
Безкоровайна Л. С., канд. пед. н., доцент, зав. кафедри філології та
лінгводидактики, Штиленко О. Л.
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Навчання іноземних студентів творчих видів письмового мовлення на
етапі довузівської підготовки
Беликова Е. В., Бессонова Н. Н., Греул О. А., Дытюк С. А.
(ст. преподаватели кафедры украинского языка и языковой подготовки
иностранных граждан, Харьковский национальный университет
строительства и архитектуры)
Особенности адаптации иностранных соискателей в технических
учреждениях высшего образования
Близнюк Л. М. (канд. філол. н., доцент, зав. кафедри історії та
мовознавства, Український державний університет залізничного
транспорту)
Роль соціокультурних аспектів при викладанні української мови як
іноземної
Богиня Л. В. (ст. викладач, керівник навчально-наукового центру з
підготовки іноземних громадян, Українська медична стоматологічна
академія, м. Полтава)
Традиційне vs дистанційне вивчення української мови іноземними
громадянами у двомовному середовищі
Бужиков Р. П. (канд. пед. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу з
англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра
Могили, м. Миколаїв),
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Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, доц., вчитель англ. мови, приватна ЗОШ IIII ступенів «Гіпаніс-ЕОС», м. Миколаїв)
The Potential Of Steam-Technologies In Teaching Foreign Languages
Бужикова Т. О. (викладач, Технолого-економічний коледж Миколаївського
національного аграрного університету, м. Миколаїв)
Особливості процесів міжкультурної комунікації в сучасному
полікультурному просторі
Волошан М. М., канд. філос. н., доцент кафедри філософії, історичних і
соціальних дисциплін,
Волошан Г. А., ст. викладач кафедри мовних дисциплін
(Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва)
Адаптація іноземних здобувачів до української інформаційної культури
Гейдел А. М., викладач кафедри української лінгвістики, літератури та
методики навчання,
Аржанухіна С. В., старший викладач, викладач-методист кафедри
фортепіано
(Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків)
Особливості перекладу пісень українською мовою
Гейдел А. М., викладач кафедри української лінгвістики, літератури та
методики навчання,
Оловаренко О. І., ст. викладач кафедри української
лінгвістики літератури та методики навчання
(Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків)
Використання QR-кодування на заняттях із української мови для
формування лінгвістичної компетенції здобувачів вищої освіти
Гейдел А. М., викладач кафедри української лінгвістики, літератури та
методики навчання,
Перцова О. В., практ. психолог, викладач кафедри теорії та методики
дошкільної освіти
(Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, м. Харків)
Особливості та основні проблеми адаптації студентів
Гнатенко К. В. (ст. викладач кафедри української та іноземних мов,
Харківська державна академія фізичної культури)
The Role of Language in Forming the Culture of the Future Specialist
Гура В. О. (ст... викладач кафедри філології та лінгводидактики,
6

Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Особливості складання тестових матеріалів з української мови як
іноземної для студентів підготовчого факультету
Гусарчук А. О., доцент,
Левицька Л. Г., ст. викл.
(кафедра іноземних мов, Харківський національний університет повітряних
сил імені Івана Кожедуба)
Технології розвитку комунікативної компетенції
Давидченко І. Д. (керівник навчального відділу, викладач кафедри
української лінгвістики, літератури та методики навчання,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради)
Лінгвокультурологічні особливості художніх текстів
Деркач Г. О. (канд. псхл. н., доцент кафедри мовної підготовки, Харківський
національний університет радіоелектроніки)
Відображення провідних теоретичних положень у створенні підручника
з української мови для іноземних студентів
Долгая Е. А., канд. филол. н., доцент,
Синявина Л. В., канд. филол. н., доцент,
Филянина Н. Н., д-р филос. н., канд. филол. н., професор
(кафедра фундаментальной и языковой подготовки, Национальный
фармацевтический университет, г. Харьков)
Использование интерактивных средств обучения иностранных
студентов в период пандемии коронавируса
Домніч С. П. (канд. філос. н., ст. викладач кафедри мовної підготовки 1,
Навчально-науковий
інститут
міжнародної
освіти,
Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна),
Шалаєв В. О.
(канд. фіз.-мат. н., доцент кафедри природничих дисциплін, Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна)
Комплексне навчання іноземних студентів у професійній сфері мовного
спілкування
Дьолог О. С. (канд. філол. н., доцент кафедри українознавства і мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний економічний
університет ім. С. Кузнеця)
Роль аудіювання при вивченні української мови як іноземної
Єрмолаєв В. К. (доцент кафедри української та іноземних мов, Харківська
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державна академія фізичної культури)
Language and Its Functions In the Educational Process
Іванова Т. А. (ст. викладач кафедри мовної підготовки 1, Навчальнонауковий інститут міжнародної освіти, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна)
Про самостійну роботу студентів-іноземців
Івлєва С. М. (ст. викладач кафедри мовної та загальногуманітарної
підготовки іноземців, Одеській національний університет імені
І. І. Мечникова)
Лінгвокульторологічні проблеми навчання нерідною мовою студентівіноземців у ЗВО України
Ігнатова В. В., Тесаловська О. Б.
(ст. викладачі кафедри української мови та мовної підготовки іноземних
громадян, Харківський національний університет будівництва та
архітектури)
Самостійна робота як ефективний спосіб навчання
Ігнатьєва Н. В. (ст. викл. кафедри іноземних мов, Харківський національний
університет будівництва та архітектури)
З досвіду дистанційного навчання іноземній мові студентів немовних
спеціальностей
Карпець Л. А. (д-р філос. н., професор, завідувач кафедри української та
іноземних мов, Харківська державна академія фізичної культури)
Виклики сьогодення й мовна підготовка студентів
Кісіль Л. М. (ст. викл. кафедри мовної підготовки, Харківський
національний автомобільно-дорожній університет)
Проблема мовних девіацій в українському усному мовленні студентівіноземців
Kushchenko Zh. L. (Кущенко Ж.Л.), senior teacher (Kharkiv National
University of Civil Engineering and Architecture)
Використання денотатних карт у професійно-орієнтованому е-навчанні
іноземній мові
Лук’янова Г. В. (канд. філол. н., доцент кафедри іноземних мов, Харківський
національний університет будівництва та архітектури)
Формування навичок усного наукового мовлення у студентів
економічного напряму навчання на заняттях з англійської мови
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Лухіна М. Ю.,
Сабадир Г. І.
(ст. викладачі кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»)
Метод когнітивної візуалізації в процесі навчання іноземних студентів
української мови
Любецька В. В., канд. філол. н., доцент,
Негляд Т. Ю., ст. викл.
(кафедра мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців, Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова)
Речевые способы преодоления языкового барьера на начальном этапе
изучения английского языка
Маковєй О. М. (ст. викладач, Харківський національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)
Дистанційне навчання – нова методична форма освітнього процесу у ЗВО
Маковєй Р. Г. (ст. викладач, Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова)
Дистанційний освітній процес у закладах вищої освіти
Мартинова І. Є. (ст. викладач кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у
компоративній фразеології
Моргунова Н. С. (канд. психол. н., доцент, завідувач кафедри мовної
підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Можливості геймінгу як навчальної технології у мовній підготовці
іноземних студентів
Мосьпан О. П. (канд. філол. н., доцент кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Частотні терміни на заняттях з української мови професійного
спрямування
Мудрик О. В. (ст. викладач кафедри іноземних мов, Національна академія
Національної гвардії України, м. Харків)
Особливості дистанційного навчання в системі вищої освіти
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Муляр І. В. (канд. філол. н., доцент кафедри перекладу та лінгвістичної
підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара)
Використання клоуз-тестів на практичних заняттях з української мови
для студентів-іноземців підготовчого відділення
Нагайцева Н. И. (канд. филол. наук, профессор кафедры гуманитарных наук
факультета международного образования, Национальный технический
университет «Харьковский политехнический институт»)
Окказионализмы как полигон для совершенствования лингвистических
знаний инофона
Нікіфорова С. М. (канд. філол. н., доцент, Харківський національний
університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
Platforms and Services for the Implementation of the Educational Process at the
University (Experience of Using the Microsoft Teams Platform at Beketov
National University of Urban Economy)
Онкович Г. В., д-р пед. н., професор,
Боголюбова М. М., ст. викладач,
Ляліна О. О., ст. викладач
(Київський медичний університет)
Презентація як різновид
публічного виступу при вивченні курсу
«Українська мова за професійним спрямуванням»
Онкович Г. В., д-р пед. н., професор, Київський медичний університет,
Дубровіна О., Кухаренко О., Шалієвська К., студенти Київського
медичного університету
Медична блогодидактика та її посестри як засіб самоосвіти майбутніх
працівників сфери охорони здоров’я
Петрова О. Б. (канд. філол.н, доцент кафедри іноземних мов Харківський
національний медичний університет)
Present-Day Challenges In Teaching English For Specific Purposes In A NonLinguistic University
Петрусенко Н. Ю. (доцент кафедры украинского и иностранных языков,
Харьковская государственная академия физической культуры)
Перевод фразеологических единиц в обучении иностранному языку
Підгородецька І. Ю. (канд. філол. н., доцент кафедри мовних дисциплін,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва)
Лінгводидактичний підхід у викладанні української (російської) мов як
іноземних
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Ревуцька С. М. (канд. пед. н., доцент, професор, Національна академія
Національної гвардії України, м. Харків)
Штучне мовне середовище в умовах вищих закладів освіти
Романова О. О. (канд. філол. н., доцент кафедри іноземних мов ,
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків)
Дистанційне навчання: переваги та проблеми
Савицька Т. В. (викладач Навчально-наукового центру з підготовки
іноземних громадян, «Українська медична стоматологічна академія»,
м. Полтава)
Елементи документознавства на початковому етапі вивчення
української мови студентами-іноземцями
Сажина Т. Н. (ст. викладач кафедри історії та мовознавства, Український
державний університет залізничного транспорту)
Организация учебной среды в условиях интенсивного обучения
иностранным язикам
Северин Н. В. (канд. філос. н., доцент кафедри гуманітарних наук
факультету міжнародної освіти, Національний технічний університет
«ХПІ»)
Вплив мотивації на вивчення іноземної мови
Семененко І. Є. (канд. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Використання онлайн-платформ з метою дистанційного навчання
іноземної мови в ЗВО
Сєдойкіна Т. М. (ст. викладач, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», факультет міжнародної освіти,
кафедра гуманітарних наук)
Етнопсихологічні особливості студентів із Близького Сходу
Ситковська М. І. (ст. викладач кафедри історії та мовознавства,
Український державний університет залізничного транспорту)
Деякі особливості створення та функціонування залізничної термінології
Скрипник Л. В. (ст. викладач кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Шляхи підвищення мотивації до вивчення української (російської) мови як
іноземної
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Снегурова Т. А. (канд. пед. наук, професcор кафедры гуманитарных наук
факультета международного образования, Национальный технический
университет «Харьковский политехнический институт»)
Роль грамматики в обучении иностранных студентов
Стародубцева Л. Г. (ст.викл., Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова)
Motivating Higher School Students for Learning a Foreign Language
Тесленко В. А. , доцент кафедры инновационных технологий дизайна
архитектурной среды,
Мосьпан Е. П., доцент кафедры украинского языка и языковой подготовки
иностранных граждан
(Харьковский национальный університет строительства и архитектуры)
Подготовка иностранных учащихся к восприятию курса
«Архитектурное проектирование»
Тихоненко О. В. (канд. філол.. н., доцент кафедри мовних дисциплін,
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва)
Формування лінгвокраїнознавчої, міжкультурної та комунікативної
компетентностей у навчанні української мови як іноземної
Токуєва Н. В. (канд. пед. н., ст. викладач відділу мовної підготовки Центру
міжнародної освіти, Полтавський державний аграрний університет)
Проблеми формування навичок аудіювання лекцій зі спеціальності в
українських ЗВО
Ходаківська М. О. (ст. викл. кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Формування лексико-граматичної складової іншомовної комунікативної
компетенції на прикладі навчального посібника «Вивчаємо українську
мову»
Цимбал Т. Н. (ст. преподаватель кафедры языковой подготовки,
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет)
Обучающая система заданий в тестовой форме
Черногорська Н. Г. (ст. викладач кафедри української мови та мовної
підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет
будівництва та архітектури)
Формування мовної особистості іноземних учнів під час вивчення нерідної
мови
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Чернявская С. Н., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой украинского,
русского языков и прикладной лингвистики,
Немерцова Е. Е., ст. преподаватель кафедры украинского, русского языков
и прикладной лингвистики
(Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»)
Некоторые особенности обучения письменной коммуникации
иноязычных студентов
Шипотілова О. П. (канд. іст. н., доцент кафедри довузівської підготовки,
Одеський національний морський університет, м. Одеса)
Особливості викладання дисципліни «Країнознавство» іноземним
слухачам в Одеському національному морському університеті
Юр’єва Ю. О. (вихователь-методист, КЗ ДНЗ №22, м. Харків, Україна)
Викладання української мови як основний аспект у формуванні
національної свідомості
Ященко А. А., ст.. викладач,
Гіль С. І., викладач
(кафедра мовної підготовки 1, Навчально-науковий інститут міжнародної
освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
Типологія культурних фонів
Chitishvili V. V., senior lecture,
Filyanina N. M., professor
(National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine)
Peculiarities Of Foreign Students’ Training In English
Diadchenko H. V. (PhD, senior lecture, Sumy State University)
Shalom Akuoma Nwachukwu (group №. МЦ.м-809 ан., Sumy State University)
Consideration of the National and Psychological Peculiarities of the Nigerian
Students in Process of Teaching Ukrainian as a Foreign Language
Iukhno N. V. (teacher of English, Kharkiv National Medical University)
Psycholinguistic Aspects In Studying The English Language
Kovalenko J. (senior teacher, Kharkiv State Academy of Physical Culture)
Challenges in Teaching and Learning English as a Second Language
Krasnikova S. O.,
Kozka I. K. (Kharkiv National Medical University)
The Coherence Of The Tasks Of The Discipline “The English
With The Content Of The Educational Materials
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Language”

Lapuzina O. (Cand. Sc. (Pedagogy), Associated Prof., Head of Department of
Natural Sciences, National Technical University "Kharkiv Polytechnic
University")
On-line classes as an integral part of the educational process
Linchenko N. (senior teacher, Kharkiv State Academy of Physical Culture)
Problems Teachers Face in Teaching English as a Second Foreign Language
Orobinska M. V. (Cand. Sc. (Philology), Associated Prof., Kharkiv National
Automobile and Highway University)
Teaching During The Pandemic
Ralitna I. A. (senior lecturer, National Technical University "Kharkiv Polytechnic
University")
Efficiency Of Using Video Lessons For The Formation Of Scientific Speech
Style In Foreign Students Of The First Year Of Study
Romanov Yu. (Cand. Sc. (Philology), Associated Prof., National Technical
University “Kharkiv polytechnic institute”)
Quality Education When L2 Teaching
Semjannikova N. L. (Cand. Sc. (Biology), Associated Prof., National Technical
University "Kharkiv Polytechnic University")
Katsyuba О. (Educational center “Info”, Kharkiv, Ukraine)
Methodological principles of using effective innovative models of teaching
foreign students
Suima I. P. (Cand. Sc. (Philology), Associated Prof., Oles Honchar Dnipro
national university, Dnipro city, Ukraine)
Responsive Sentences In The Foreign Language Teaching
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