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ПРОБЛЕМАТИКА ВЕБІНАРУ: 
 

Захід присвячено Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого 
2018 року.  

 
Тема дня – «Збереження лінгвістичного розмаїття і популяризація 

мультилінгвізму з метою реалізації цілей сталого розвитку».  
 
Провідна мета дня – сприяння поширенню освіти у контексті 

утвердження глобальної громадянськості.  
 
Конкретні цілі: 

 Забезпечення всезагальної інклюзивної і справедливої якісної освіти і 
навчання упродовж життя на основі Рамочної програми «Освіта – 
2030»; 

 Забезпечення лідерських позицій у сфері освіти на глобальному і 
регіональному рівнях;  

 Утвердження системи освіти у всьому світі і визначення шляхів 
вирішення глобальних проблем сучасності через освіту; 

 Сприяння удосконаленню інклюзивної освіти і справедливому доступу 
до якісної освіти;  

 Спільна діяльність з керівництвами різних країн щодо підвищення 
ефективності систем освіти шляхом вживання політичних заходів у 
напрямі аналізу, моніторингу реалізації Рамочної програми дій у сфері 
освіти до 2030 року;  

 Здійснення реформаційних змін, підкріплених партнерськими зв’язками і 
ефективним багатостороннім фінансуванням. 
 
Місце проведення: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України; Науково-дослідна лабораторія академічної культури дослідника 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка.  

Учасники вебінару: науковці, викладачі, студенти, магістранти, 
аспіранти, викладачі університетів. 

 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ ВЕБІНАРУ: 
 
 

1400 – 1415 Відкриття вебінару (зал засідань ІПООД НАПН України) 

1415 – 1515 Пленарне засідання 

1515 – 1600 Дискусійна платформа 

1600 – 1615  Підсумки роботи вебінару; ухвалення резолюції. 
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ВЕБІНАРУ 
 

Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України.  

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Рідномовна і багатомовна освіта в Україні: суперечності і 
перспективи  
Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 

 
Особливості формування рідномовної і багатомовної 
компетентності дорослих 
Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України.  

 
Українська мова – основа духовної безпеки Нації 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України.  
 
Мова як визначальний чинник у системі освіти 

Мовчан Павло Михайлович – голова Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка, Лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка. 

 
Мистецька освіта в мультикультурному освітньому просторі  
Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної 
роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
завідувач Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».  

 
Рідномовні обов’язки  

Ющук Іван Пилипович – професор, завідувач кафедри слов'янської 
філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, 
заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член 
Національної спілки письменників України, член Центрального правління та 
Головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 
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Українська мовна освіта майбутнього фахівця: законодавчий, 
лінгводидактичний,  лінгвоперсонологічний аспект 
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка.  
 

Методи формування мовної компетентності сучасного школяра 
Ходацька Ольга Миколаївна – методист гімназії-інтернату № 13 

м. Києва, вчитель української мови та літератури, вчитель-методист, 
методист-кореспондент ІППО КУ імені Бориса Грінченка.  

 
Мовна компетентність учителя – запорука високого рівня 
педагогічної майстерності 
Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені 
академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України. 

 
Складники національної стратегії культивування української мови в 
освітньому просторі» 
Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття».  

 
 

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 
 

 
Навчання рідною  мовою – основа формування полікультурного 
суспільства 
Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової  роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України  

 
Мовознавчі аспекти освіти з глобального громадянства у 
зарубіжній педагогіці 
Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 
і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України, заступник завідувача Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна 
освіта ХХІ століття». 
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Мовна підготовка майбутніх педагогів професійної школи  

Щербак Ольга Іванівна – директор Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, 
доцент, член-кореспондент НАПН України. 

 
Психологічна мудрість української мови 
Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Лінгвістично-освітні центри в Україні (з досвіду неформальної 
освіти старших дорослих) 

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України. 

 
Czy «dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym 
człowiekiem»? – o problemach i nadziejach tego zawodu z punktu 
widzenia językoznawcy (Чи «хороший журналіст  повинен  бути 
передусім хорошою людиною»? – про проблеми та надії цієї 
професії з погляду мовознавця) 
Ґражина Філіп (Dr. hab., Prof. UR Grażyna Filip) – доктор наук, професор 

(Інститут польської філології Жешувського університету, м. Жешув, Республіка 
Польща). 

 
Rolul competenţelor etice şi deontologice în formarea profesioniştilor în 
educaţie 
Жедер Даніела – доктор педагогічних наук, Сучавський університет 

«Штефан чел Маре», факультет освітніх наук (м. Сучава, Румунія). 
 
Структура новинних текстiв мережевих видань Бiлорусi 
Градюшко Олександр (Аляксандр Градзюшка)  – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри медіалогії та веб-журналістики 
Білоруського державного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

  
Inteligencja twórcza (ujęcie psychologiczne i socjologiczne) 
Творча інтелігентність (психологічне і соціологічне трактування) 
Франс Малгожата – кандидат гуманітарних наук, співробітник 

департаменту гуманітарних наук Інституту соціальних наук і менеджменту 
технологій Технічного університету (м. Лодзь, Республіка Польща). 

 
Edukacja czytelnicza i literacka w klasach I-III szkoły podstawowej jako 
źródło wielokierunkowej aktywności uczniów 

Яніцка-Панек Тереса – доктор наук, професор надзвичайний кафедри 
соціальних наук, викладач дошкільної педагогіки і ранньошкільної педагогіки 
Вищої школи бізнесу і науки про здоров’я в Лодзі (м. Лодзь, Республіка 
Польща). 
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Проблеми ратифікації Закону України «Про мови» 

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 
професійна освіта ХХІ століття». 

 
Роль іншомовної комунікативної компетентності фахівців в умовах 
європейського ринку праці 
Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Українська мова – неодмінна передумова утвердження 
національної гідності  

Возненко Світлана Євгенівна – директор гімназії-інтернату № 13 
м. Києва, вчитель історії та правознавства, вчитель-методист. 

 
Сутнісні характеристики багатомовної освіти школярів у країнах 
Європи для сталого розвитку суспільства 
Першукова Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри авіаційної англійської мови 
Національного авіаційного університету. 

 
Адаптація молодого вчителя до полікультурного освітнього 
середовища школи 

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, вчений 
секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Реалізація принципу двомовності в музейній практиці 
Філіпчук Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії 
і практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Мовний аспект у формуванні методичної компетентності 

 майбутнього педагога 
Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист, завідувач кафедри педагогіки і психології 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, член 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 
 

Культура мовлення як складова педагогічної майстерності  
Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 
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Психолого-педагогічні умови становлення професійного мовлення 
майбутнього психолога 
Гоголь Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент. 

Кафедра теоретичної та консультативної психології Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

 
Мультикультурна підготовка фахівців в системі неформальної 
освіти дорослих Угорщини 

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Розвиток вмінь партнерської взаємодії дорослих громадян ФРН 
Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Класичні мови у системі вищої освіти 

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри румунської та класичної філології Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федьковича. 

 
Роль неформальної освіти вчителів вечірніх шкіл у сучасному 
суспільстві 
Зінченко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Формування лідерської позиції державного службовця під час 
підвищення кваліфікації 
Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Проблема мультилінгвізму у професійній підготовці вчителів 
початкових шкіл Фінляндії 
Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Вплив полікультурного середовища на вивчення рідної мови в 
дошкільних закладах Буковини (кінець ХІХ - початок ХХ століття).  
Квасецька Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького 
національного університету імені Ю. Федьковича. 
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Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів 
музичного мистецтва до роботи в полікультурному просторі 
Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

 
Утвердження цінностей сталого розвитку через студентські 
тренінги  

Лисакова Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної 
діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 
Формування активної громадянської позиції дорослих в Австрії 
Марусинець Маріанна Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Мовний аспект підготовки майбутнього вчителя 

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Європейський вимір вітчизняної вищої педагогічної освіти як 
запорука її сталого розвитку (із досвіду країн Південної Європи) 
Постригач Надія Олегівна – кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних 
систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 

 
Вирішення глобальних проблем сучасності через систему 
післядипломної освіти» 
Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і 
практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Мова як засіб спілкування та пізнання процесі навчання дорослих 
Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Багатомовна освіта, інтеграція та культурна освіта молоді у 
програмі підготовки молодіжних працівників ФРН 
Сулима Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, член 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 
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Глобалізаційні процеси як одна з передумов виникнення 
полікультурної освіти 
Султанова Лейла Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії і практики 
педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 

 
Інноваційні методи освітньої роботи з людьми третього віку 

Щербина Дар’я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Мировые языки как инструмент межкультурного диалога  
Тєлєтова Світлана Григорівна –  кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 
Национальные языки в условиях социокультурных 
трансформаций современного общества 

Пахненко Ірина Іванівна –  кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 
Театралізація як метод  популяризації історико-культурної 
спадщини (на прикладі лекції-вистави «Куди прямуєш, о Русь 
свята?») 

Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої 
роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 

 
Формування лідерських якостей батьків засобами неформальної 
освіти 
Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України. 

 
Прислів’я, приказки та афоризми в історичному романі у віршах 
Ліни Костенко «Маруся Чурай» 
Чистова Ніна Олександрівна – викладач української мови, української 

літератури Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

 
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього педагога до 
використання мови жестів в інклюзивному класі та співпраці із 
сурдоперекладачем 
Удич Зоряна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
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Компетентнісний підхід до підбору практичних завдань під час 
вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» 
Лозова Марія Степанівна – викладач української мови, української 

мови (за професійним спрямуванням), української літератури, українського 
ділового мовлення та основ редагування Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка, спеціаліст вищої категорії, старший 
викладач, викладач-методист. 

 
Психолого-педагогічні аспекти формування художньо-творчого 
мислення учнів початкової школи на уроках української мови та 
літератури 

Сватко Галина Володимирівна – заступник директора з навчально-
виховної роботи гімназії-інтернату № 13 м. Києва, вчитель української мови та 
літератури, старший учитель. 

 
Художньо-стильові особливості румунських балад 
Бічер Даниела Василівна – асистент кафедри румунської та класичної 

філології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
 
Формування мовної компетенції майбутнього педагога професійної 
школи під час вивчення дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» 
Броннікова Валентина Борисівна –  викладач української мови, 

української мови (за професійним спрямуванням), української літератури 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

 
Психологічні особливості розвитку критичного мислення 
особистості в умовах полікультурного суспільства  
Жмурко Микита Дмитрович – молодший науковий співробітник 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України. 

 
Вплив неологізмів на збереження власне української лексики 
Коптюх Оксана Миколаївна – викладач  української мови, української 

літератури, зарубіжної літератури  Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка, спеціаліст вищої категорії.  

 
Державна мова як основа(засіб) формування національної 
свідомості майбутніх фахівців 
Данькевич Віта Григорівна –  голова циклової комісії соціально-

гуманітарних дисциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
Антона Макаренка, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист.  
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Виховна діяльність педагога на основі полікультурного підходу  

Шарошкіна Наталія Геннадіївна – молодший науковий співробітник 
відділу андрагогіки, завідувач відділу аспірантури і докторантури Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 
Розвиток культури мовлення майбутніх фахівців аграрного 
профілю 
Ткаченко Ольга Василівна – асистент кафедри інформаційних 

технологій і систем Білоцерківського національного аграрного університету. 
 
Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму в 
контексті полікультурного підходу  

Міхо Олена Іванівна – старший викладач кафедри спеціальних 
туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 
Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів 
початкової школи 
Губчик Вероніка Григорівна – аспірант відділу теорії і практики 

педагогічної освіти імені академіка І.А.Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України.  

 
Проблема якості вищої музично-педагогічної освіти в контексті 
системного аналізу  
Єфіменко Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри 

музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

 
Мультикультурні засади професійної підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів в університетах Австралії  

Кобюк Юлія Миколаївна – заступник завідувача аспірантури і 
докторантури Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

      
Культуромовна особистість іноземного студента 
Левенок Інна –  фахівець І категорії відділу реєстрації іноземних 

громадян департаменту міжнародної освіти Сумського державного 
університету, аспірантка кафедри української мови Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 
Медіаосвіта як основа критичного мислення майбутніх 
журналістів: з досвіду роботи 

Пономаренко Наталія –  викладач української мови Машинобудівного 
коледжу Сумського державного університету, аспірантка кафедри української 
мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 
Українознавча освіта в Канаді: тенденції розвитку 
Машкова Інна Миколаївна  –  старший викладач кафедри іноземних 

мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Форми і методи формування лінгвокраїнознавчої компетентності 
майбутнього вчителя-філолога 
Вернигора Олена Леонідівна  – аспірант відділу теорії і практики 

педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. 

 
Формування мовної культури майбутніх учителів початкової 
школи: з досвіду роботи 

Діхнич Катерина – учитель початкових класів КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23, аспірантка Сумського державного 
педагогічного університету імені  А.С. Макаренка. 

 
Медіакультура майбутніх учителів української мови:  з досвіду 
роботи 
Ячменик Марина – аспірант кафедри української мови Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 
 
Использование познавательных заданий в процессе изучения 
практикума по орфографии и пунктуации иностранными 
студентами-филологами 
Мовчан Тетяна Василівна – викладач кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 
Соціально-психологічні умови розвитку життєвих цілей у 
студентської молоді: мультилінгвістичний аспект 

Болтенков Іван Юрійович – магістр факультету психології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, контент-
менеджер офіційного веб-сайту Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України; адміністратор офіційної сторінки Кафедри ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття». 

 
Шляхи подолання тривожності у дітей молодшого шкільного віку: 
полікультурний та комунікативний аспекти  
Чернічко Іван Олександрович – магістр факультету психології 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
 
Языковые особенности рекламных текстов разной социальной 
направленности 
Самойленко Алла Юріївна – студентка 161 групи факультету іноземної 

та словʼянської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. 

 
Восприятие пассивной лексики в процессе чтения художественных 
произведений 
Семененко Альона Миколаївна – студентка 161 групи факультету 

іноземної та словʼянської філології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка. 
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Методика работы с текстом в процессе развития речевой 
деятельности (письма) 
Горбач Ганна Ігорівна  –  студентка 151 групи факультету іноземної та 

словʼянської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. 

 
Идиостиль писателя и вертикальный контекст 

Столітня Катерина Анатоліївна  –  студентка 151 групи факультету 
іноземної та словʼянської філології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка. 

 
Мовленнєві жанри на уроках української мови у старшій школі 
Лябах Аліна Валеріївна  –  магістр факультету іноземної та 

словʼянської філології Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий 
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