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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету – директор Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат філологічних 

наук, доцент Бєліцька Євгенія Миколаївна 

 

Співголови:  

Марченко Тетяна Михайлівна – заступник директора з науково-

педагогічної та навчально-методичної роботи Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

доктор філологічних наук, професор  

Комаров Сергій Анатолійович – завідувач, професор кафедри світової 

літератури Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», доктор філологічних наук, доцент 

 

Члени оргкомітету:  

Габідулліна Алла Рашатівна – професор кафедри мовознавства та 

російської мови ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», доктор філологічних наук, професор 

Скляр Ірина Олександрівна – докторант Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат філологічних наук, 

доцент 

Колесніченко Олена Леонідівна – завідувач кафедри мовознавства та 

російської мови ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, доцент  

Афоніна Ірина Юріївна – доцент кафедри германо-романської філології та 

перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля, кандидат психологічних наук, доцент  

Жарикова Марина Володимирівна – декан факультету романо-

германських мов ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, доцент  

Мараховська Валентина Гаврилівна – декан факультету соціальної та 

мовної комунікації ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, доцент  

Радіонова Тетяна Михайлівна– завідувач кафедри української філології 

ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

Ткаченко Людмила Володимирівна– завідувач відділу наукової роботи 

студентів ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Русакевич Тамара Феліксівна – провідний фахівець відділу наукової 

роботи студентів ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»  

  



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

10 квітня 2018 року  

 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції  

10.00 – 12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання  

12.00 – 12.40 – кава-брейк 

12.40 – 15.40 – робота секцій  

15.40 – 16.00 – підбиття підсумків, урочисте закриття конференції 

 

 

Регламент виступів на конференції  

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин 

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хвилин  

Виступ в обговоренні доповіді – до 5 хвилин 

 

 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

10.00 – 12.00 

Зал засідань (ауд. 201) 

 

ВИСТУПИ-ВІТАННЯ: 

Бєліцька Євгенія Миколаївна – голова оргкомітету, директор Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, доцент  

Марченко Тетяна Михайлівна – співголова оргкомітету, заступник 

директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор філологічних наук, професор 

 

ДОПОВІДІ:  

1. О. О. Потебня: тип мови й мовний розвиток 

Глущенко Володимир Андрійович 

доктор філологічних наук, професор 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. ХХІ ст. Нобелівська премія з літератури і її українські перспективи 

Голобородько Ярослав Юрійович 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Релевантность классификаций способов словообразования в русском языке 

Дьячок Наталя Василівна 

доктор філологічних наук, професор 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 



4. Библейские мотивы в повести И. Бунина «Деревня» 

Романова Олена Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

5. До питання про мову українських пісень кол. Кобринського повіту: на 

матеріалі «Сборника памятниковъ народнаго творчества въ Сѣверо-

Западномъ краѣ» (Вильна, 1866) 

Фроляк Любов Дмитрівна 

Доктор ґабілітований, професор 

Інститут слов’янської філології 

Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) 

 

6. Алогизмы в научно-популярном лингвистическом дискурсе 

Габідулліна Алла Рашатівна 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Особенности художественного мышления переходной эпохи (конец ХІХ – 

начало ХХ вв.) 

Гусєв Віктор Андрійович 

доктор філологічних наук, професор 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

 

  



СЕКЦІЯ 1 

Ономасіологічні аспекти номінативних одиниць 

12.40 – 15.40 

ауд. 214 
 

Керівник: Турута Ірина Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Старченко Олена Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

1. Особливості апозитивних конструкцiй з власними назвами 

Бєліцька Євгенія Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Эргонимы и прагматонимы с компонентом радуга 

Турута Ірина Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

3. Вторинна номінація як основа формування слов’янських соматизмів 

Шпітько Ірина Миколаївна 
кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

4. Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917–

1922 років (за матеріалами української прози) 

Бачун Лілія Ігорівна 

аспірант 

Тернопільський національний педагогічний університет 

 ім. В. Гнатюка 

 

5. Система власних іменувань у родині Лесі Українки (за кн. «Леся Українка 

Листи 1876-1897») 

Панчук Галина Дмитрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Тернопільський національний педагогічний університет  

ім. В. Гнатюка 

 

6. Визначення меж абревіації в українській мові (на матеріалі текстів 

українських ЗМІ) 

Жарко Світлана Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 



 

7. Терміни-кальки в термінології виборчого процесу й виборчих процедур 

української мови 

Старченко Олена Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Лінгвістика та мова економіки 

Лавриненко Тетяна Петрівна 

старший викладач 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана» 

 

9. Штучне утворення в ергонімії  

Сидоренко Олена Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Донецький національний медичний університет (м. Маріуполь) 

 

10. Ономасіологічні моделі атрибутивних квазікомпозитів російської мови 

Самойленко Олена Валентинівна 

викладач 

Донецький національний медичний університет (м. Краматорськ) 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

Система мови в синхронії й діахронії 

12.40 – 15.40 

ауд. 203 
 

Керівник: Дьячок Наталя Василівна 

                 доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Височина Владислава Ігорівна 

                 викладач 

 

1. Механизмы семантического расширения слова механизм в современном 

русском языке 

Пристайко Тамара Степанівна 

доктор філологічних наук, професор 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

2. Полные и краткие русские прилагательные как нереализованная 

возможность обозначения конкретности и абстрактности (в сравнении с 

прилагательными германских и западных южнославянских языков). 

Попов Сергій Леонидович 



доктор філологічних наук, професор 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

 

3. Про конверсію в лінгвоісторіографічному аспекті 

Маторіна Наталя Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Тематические суффиксы существительных старославянского шестого 

склонения как источник наращений в словообразовательной структуре имен 

современного русского языка 

Греченко-Журавська Вікторія Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

5. Специфіка функціонування англійського прийменника: діахронічний 

аспект 

Височина Владислава Ігорівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Роль диференційних та інтегральних ознак фонем у структурі вокально-

консонантних оказіоналізмів 

Гришко Юлія Юріївна 
аспірант 

Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В. Г. Короленка 

 

7. Іменники зі значенням суб’єктивної оцінки в українській і польській мовах 

Датченко Юлія Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

8. Сегментування як засіб розриву внутрішньореченнєвих синтаксичних 

зв’язків 

Івкова Наталія Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Відокремлений підрозділ Національного університету  

біоресурсів і природокопалин України  

«Ірпінський економічний коледж» 

 

9. Надзвичайна мінливість лексичної системи 

Ситняк Роман Миколайович 

кандидат філологічних наук, доцент 



Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10Фонетичні зміни як джерело збагачення лексичної системи мови 

Дьячок Наталя Василівна 

доктор філологічних наук, професор 

Крутій Анастасія 

студентка 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

11. Принципи термінотворення в сучасних лінгвосистемах 

Дьячок Наталя Василівна 

доктор філологічних наук, професор 

Облап Артем 

студент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

12. Исследование глаголов с префиксом ДО- в русском и украинском языках 

Гладкова Рита Яківна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонський державний університет 

 

13. К вопросу о словопроизводстве отглагольных существительных на -ние/-

тие в русском языке XVII-XVIII вв. 

Скоплєв Андрій Олександрович 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

14. Запозичені словотворчі моделі французької мови 

Корнєєва Олена Миколаївна 

викладач 

Донецький національний медичний університет (м. Краматорськ) 

 

15. Галузева полівекторність категорії модальності 

Шило Світлана Борисівна 

аспірант 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

16. Полисемант: словообразовательный потенциал ЛСВ как его 

специфицирующий признак 

Івасюк Оксана Василівна 

викладач 

Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського 

Національний технічний університет України 



 

 

СЕКЦІЯ 3 

Прагматична інтерпретація мови та мовлення 

12.40 – 15.40 

ауд. 204 
 

Керівник: Радіонова Тетяна Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Сухорукова Інна Дмитрівна 

                 викладач 

 

1. Коммуникативные функции поэтического перевода 

Жужгіна-Аллахвердян Тамара Миколаївна 

доктор філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Переключение кодов в устной диалогической речи казахов: 

полилингвальный коммуникативный акт 

Утегенова Карлыга Таскалиевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Утегенова Асель Нурлановна 

магистрант 

Западно-Казахстанский государственный университет 

им. М. Утемисова 

 

3. Вторинна репрезентація текстового зміступри інтердискурсивній адаптації 

Мальцева Людмила Василівна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

Краматорський інститут ПРаТ ВНЗ  

«Міжрегіональна академія управління персоналом» 

 

4. Когнитивные основания стратегии как аспект лингвистического анализа 

стратегии 

Ананьян Еліна Львівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. Специфіка тлумачення поняття «комунікативна стратегія» в контексті 

політичного дискурсу 

Суховецька Людмила Валентинівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



 

6. Віртуальна мовна особистість троля в інтернет-комунікації 

Храбан Тетяна Євгенівна 
викладач 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ) 

 

7. О некоторых особенностях идиостиля Фаины Раневской (коммуникативно-

прагматический аспект) 

Жарикова Марина Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Особенности межличностного общения любителей зимних видов спорта 

Шлапаков Олег Сергійович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Тоталітарний дискурс у профспілкових документах з питань організації 

Руху за комуністичну працю (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) 

Концур Вікторія Володимирівна 

кандидат історичних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10. Лингвоактивные процессы в современном медицинском дискурсе 

Тукова Татьяна Владимировна 
кандидат філологічних наук, доцент 

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) 

 

11. Субтекст адресації як прагматична ознака наукового дискурсу 

Радіонова Тетяна Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

12. Адресати звернення в політичномудискурсі (на матеріалі англійської 

мови) 

Архіпова ІринаМихайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji0rSGqtDYAhUJ1iwKHee8CQ0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fviti.edu.ua%2F&usg=AOvVaw3pluQ1besKNT_34fnUS8J0


13. Функціональна семантика політичного дискурсу тексту (на матеріалі 

англійської мови) 

Сухорукова Інна Дмитрівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

14. Жанр агитации и средства его выражения 

Дьячок Наталя Василівна 
доктор філологічних наук, професор 

Клименко Артем 

студент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

15. Метонімія та метафора: до проблеми співвідношення 

Соколова Анастасія Євгенівна 

аспірант 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

 

СЕКЦІЯ 4 

Картини світу в аспекті соціолінгвістики, 

лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики 

12.40 – 15.40 

ауд. 208 

 

Керівник: Тараненко Ольга Геннадіївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Ліхачова Анжеліка Вікторівна 

                 викладач 

 

1. Фольклорно-песенные тексты как материал для познания художественной 

культуры языка и культуры мышления этноса (на примере украинского и 

белорусского народнопоэтического творчества)  

Беценко Тетяна Петрівна 

доктор філологічних наук, професор 

Сумський державнийпедагогічний університет  

ім. А. С. Макаренка 

 

2. Соціальні мережі: соціолінгвістичний вимір 

Компанцева Лариса Феліксівна 

доктор філологічних наук, професор 

Національна академія служби безпеки України (м. Київ) 

 



3. Вербальні символи сучасного масмедійного дискурсу України 

Синиця Ірина Анатоліївна 

доктор філологічних наук, професор 

Даляньський університет іноземних мов 

(Китайська Народна Республіка) 

 

4. «Традиційне» і «нове» в чужій культурі як аксіологічні категорії у 

французькому публіцистичному теледискурсі 

Фроляк Мирослава Петрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

 

5. Міфопоетична космогонія в картині світу Клима Поліщука 

Чистяк Дмитро Олександрович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 

6. Языческие символы в древних славянских текстах  

Козуб Галина Миколаївна 
викладач 

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) 

 

7. Концепт ЧОРНА МАГІЯ (деякі аспекти) в українському світогляді 

Тараненко Ольга Геннадіївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

8. Образная вербализация концепта красота 

Хомчак Олена Геннадіївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Богдана Хмельницького 

 

9. Лінгвістичні афоризми як засіб вербалізації мовної картини світу 

Семенова Олена Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

10. К вопросу о вторичной инокультуризации в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Пожидаєва Надія Петрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



 

11. Реалії сьогодення як джерело прецедентності 

Синиця Анастасія Сергіївна 

аспірант 

Інститут української мови НАН України 

 

12. Від гібридності до консцієнтальності  

Прищепа Галина Олександрівна 

аспірант 

Національна академія служби безпеки України (м. Київ) 

 

13. Cоціокультурні чинники в дискурсі футбольних фанатів (на матеріалі 

німецької та української мов)  

Гончарова Тетяна Василівна 

старший викладач 

Національна академія служби безпеки України (м. Київ) 

 

14. Концепт АГРЕСІЯ як компонент концептуальної та мовної картин світу  

Круть Олена Володимирівна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

15. Варіативність і дублетність в межах сленгових шарів російської мови 

Дьячок Наталя Василівна 

доктор філологічних наук, професор 

Попов Богдан 

студент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 

16. Сленг як невід’ємна складова мовлення військовослужбовців армії США; 

особливості перекладу військового сленгу 

Хома Ірина Олександрівна 

старший викладач 

Національна академія служби безпеки України (м. Київ) 

 

17. Порівняльна характеристика електронних словників української і 

польської мов 

Датченко Юлія Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Толкачова Анастасія 

студентка 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 
 



18. Інтонація речень у неемфатичному мовленні (на матеріалі англійської, 

російської й української мов) 

Ліхачова Анжеліка Вікторівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

19. Розвиток змістовної структури імен-символів 

Долгих Андрій Миколайович 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Текст у сучасному лінгвістичному вимірі 

12.40 – 15.40 

ауд. 213 

 

Керівник: Габідулліна Алла Рашатівна 

                  доктор філологічних наук, професор 

Секретар:Безсонова Анна Сергіївна 

викладач 

 

1. Парадокс и нонсенс: сходство и различия 

Колесніченко Олена Леонідівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Подвійна актуалізація фразеологізмів у химерній повісті В. Дрозда «Ирій» 

Пасік Надія Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 

 

3. Средства синтаксической авторизации в русских повестях Т. Г. Шевченко 

Пономаренко Людмила Володимирівна 

аспірант 

Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди 

 

4. Особенности антропонимов в произведениях Э. Сафарли 

Гамалі Ольга Ігорівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Каневська Ольга Борисівна 



кандидат педагогічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

5. Вокатив в эпистолярии Ивана Бунина 

Куварова Олена Костянтинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

6. Двойные субстантивные конструкции в сборнике стихотворений Вадима 

Левина «между нами» 

Тарабановьска Оксана Миколаївна 

старший викладач 

Харківський національний університет  

міського господарства ім. О. М. Бекетова 

 

7. Лексико-соединительные повторяющиеся формы стиля немецких текстов 

художественной литературы, линейная организация 

Андрущенко Вікторія Олегівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Лінгвостилістика англізмів у сучасних українських ЗМІ 

Ясинецька Олена Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Особливості вживання порівнянь у мові роману С. Жадана 

«Ворошиловград» 

Буда Володимир Андрійович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

 

10. К вопросу о функционировании жанра объяснения в собственно научном, 

научно-популярном и учебно-научном типах дискурса 

Безсонова Анна Сергіївна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Причастный оборот и придаточное определительное: особенности 

реализации 

Дьячок Наталя Василівна 
доктор філологічних наук, професор 



Рачко Дарья 

студентка 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя 

12.40 – 15.40 

ауд. 207 
 

Керівник: Марченко Тетяна Михайлівна 

                 доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Сергієнко Ніна Олександрівна  

                 магістрант 

 

1. Історіософські аспекти художньої концепції роману Л. Фейхтвангера 

«Фальшивий Нерон» 

Кеба Олександр Володимирович 

доктор філологічних наук, професор 

Кам’янець-Подільський національний університет 

 імені Івана Огієнка 

 

2. Иноэтнокультурные тексты русского романтизма: факторы формирования 

Марченко Тетяна Михайлівна 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Інтермедіальний аспект роману В. Голдінга «Піраміда» 

Шаповал Ольга Григорівна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

Кам’янець-Подільський національний університет  

імені Івана Огієнка 

 

4. Фольклор і національна історія в інтерпретації раннього Гоголя 

Киченко Олександр Семенович 

доктор філологічних наук, професор 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

5. «Бесы» Ф.М. Достоевского в интермедиальной рецепции Анджея Вайды 

Сергієнко Ніна Олександрівна 

магістрант 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 



6. Етнокультурні концепти як стильова домінанта літературної творчості 

Олександра Довженка 

Троша Наталія В’ячеславівна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

Глухівський національний педагогічний університет  

імені Олександра Довженка 

 

7. Інтермедіальність як прояв авторської ідентичності 

Шкуропат Марина Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Алёша Попович как трикстер 

Родний Олег Володимирович 

доктор філософських наук, професор 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

9. Иван Бунин и его понимание Востока 

Потреба Надія Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10. Міфологічна фоносимволіка як засіб психологізму в романі Панаса 

Мирного «Повія»  

Муратова Ольга Віталіївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Анімалістичні образи в українських та китайських народних казках 

Ян Мінь 

викладач 

Ланьчжоуський політехнічний університет 

(Китайська Народна Республіка) 

 

 

СЕКЦІЯ 7 

Письменник та його час: історична доля авторства 

12.40 – 15.40 

ауд. 206 

 

Керівник: Комаров Сергій Анатолійович 
доктор філологічних наук, професор 



Секретар: Карпіна Олена Сергіївна 

                 викладач 

 

1. Репрезентація особистості та творчості Жорж Санд у публіцистично-

критичному доробку Є. І. Конраді 

Погребна Вікторія Леонідівна 
доктор філологічних наук, професор 

Запорізький національний технічний університет 

 

2. Фельетон в русской литературе 1840-80-х годов: тенденции и персоналии 

Комаров Сергій Анатолійович 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Історичний контекст роману-спогаду В. Минка «Моя Минківка» 

Ігошев Кирило Михайлович 

викладач 

Східноукраїнський національний університет  

імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) 

 

4. Восприятие критического творчества Георгия Адамовича в Советской 

России в 1920-1930-е годы 

Лі Ялінь 

доцент 

Ланьчжоуський політехнічний університет 

(Китайська Народна Республіка) 

 

5. «Белая гвардия» М. А. Булгакова в рецепции Русского Зарубежья 

Череднік Людмила Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДЗ «Полтавський національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка» 

 

6. Проблема самоідентифікації Росії в історіософських координатах Захід – 

Схід у пенталогії Вс. С. Соловйова «Хроніка чотирьох поколінь»  

Карпіна Олена Сергіївна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 8 

Сучасні аналітичні стратегії літературного твору 

12.40 – 15.40 



ауд. 205 
 

Керівник: Романова Олена Іванівна 

                 доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Іртуганова Тетяна Русланівна 

                 викладач 

 

1. Функція пейзажу в романістиці сестер Бронте 

Вєрнік Ольга Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

2. Топос болю у книзі Януша Вишневського «Коханка» 

Штейнбук Фелікс Маратович 

доктор філологічних наук, професор 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

3. Сказовый нарратив как способ передачи письменной речи (на материале 

повести Н. Гоголя «Записки сумасшедшего») 

Казаков Ігор Миколайович 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Гуманізм як маска подвійної моралі в романі Я. Мельника «Маша, або 

постфашизм) 

Скляр Ірина Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. «Хороший ученик» Айрис Мердок как новый «роман воспитания» 

Левченко Олексій Володимирович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

6. Книга Оксани Забужко «NotreDamed 'Ukraine: Українка в конфлікті 

міфологій» як поліжанровий текст 

ШаповалЮліяОлегівна 

магістр 

Харківський національний педагогічний університет  

ім. Г. С. Сковороди 

 

7. Тенденции развития жанра фантастики в русской литературе 

Романова Олена Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 



Зубченко Ганна 

студентка 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

8. Про вивчення художньої рецепції в сучасному українському 

літературознавстві 

Морозова Людмила Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Роман Мирослава Дочинця «Криничар» як жанровий різновид роману 

виховання в українській літературі 

Кравченко Наталія Павлівна 

магістр 

Харківський національний педагогічний університет 

 ім. Г. С. Сковороди 

 

10. Сюжетотворчі функції парадоксу у романі «Пастка-22» Дж. Геллера 

Кабіна Юлія Геннадіївна 

викладач 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

11. Пародія і її функції у російській літературі доби класицизму (1750 – 1980 

рр.) 

Іванова Наталія Петрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

12. До проблеми авторства біблійних текстів 

Шулик Поліна Львівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Кам’янець-Подільський національний університет  

імені Івана Огієнка 

 

13. Жанрова поліфонія у романній прозі Ієна Мак’юена  

Горлова Олена Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

14. Концепт «дома» в художественном мире Георгия Иванова 

Тюрічев Павло Володимирович 

магістрант 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 



 

15. Доля інтелігента у хорватській та українській реалістичній прозі (на 

матеріалі творів «У регістратурі» Анте Ковачича та «Перехресні стежки» 

Івана Франка») 

Іртуганова Тетяна Русланівна 

викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

 

СЕКЦІЯ 9 

Новітні концепції методики викладання  

рідної та іноземних мов і літератур 

 

ПІДСЕКЦІЯ 1 

Новітні концепції методики викладання  

слов’янських мов і літератур 

12.40 – 15.40 

ауд. 212 
 

Керівник: Швець Ганна Дмитрівна 

                  кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Новікова Ольга Юріївна 

                 магістрант 

 

1. Жанрова палітра художніх текстів у навчальній текстотеці з української 

мови як іноземної 

Швець Ганна Дмитрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

2. Дискурсний підхід до навчання студентів сучасної української мови 

Тітова Ольга Борисівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. О возможностях изучения фразеологизмов как лингвокультурем в 

начальной школе 

Сокаль Марія Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса) 

 



4. Використання методу активної оцінки (АО) під час викладання української 

мови іноземним студентам (довузівський етап навчання) 

Гроссу Наталія Валентинівна 

викладач 

Центр підготовки іноземних студентів 

Запорізький державний медичний університет 

 

5. Особливості реалізації відмови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії 

Трумко Оксана Михайлівна 

кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

6. Використання інтерактивних форм роботи на заняттях з української мови 

як іноземної  

Пац Любов Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Національний фармацевтичний університет (м. Харків) 

 

7. Лингвоисториография на языковых занятиях в педагогических учебных 

заведениях 

Маторіна Наталя Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Новікова Ольга Юріївна 

магістрант 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Дистанционные курсы для обучения неродному языку: специфика системы 

упражнений 

Варава Світлана Василівна 
старший викладач 

Центр міжнародної освіти 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

9. Русский язык для академических целей: особенности обучения и изучения 

в китайском университете 

Колода Світлана Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Інститут іноземних мов Південно-Західного університету  

(м. Чунцин, Китайська Народна Республіка) 

 

10. Критерії та рівні сформованості вмінь студентів-філологів аналізувати 

художній твір 

Гричаник Наталія Іванівна 

асистент 



Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

 

Підсекція 2 

Новітні концепції методики викладання  

романо-германських мов і літератур 

12.40 – 15.40 

ауд.201 

 

Керівник: Афоніна Ірина Юріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Секретар:Світлічна Оксана Олександрівна 

викладач 

 

1. Етнокультурний розвиток учнів-читачів: до історіографії питання в 

сучасній зарубіжній науково-методичній практиці 

Ціко Ігор Григорович 

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(м. Слов’янськ) 

 

2. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в університетський 

курс методики викладання зарубіжної літератури 

Чайка Олена Миколаївна 

асистент 

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

 

3. До проблеми формування інтересу до читання на уроках зарубіжної 

літератури 

Писарева Оксана Андріївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Strategies to Build Student Vocabularies: Vocabulary Practice Games 

Афоніна Ірина Юріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

5. Communicative Approach to Teaching English Grammar to University Students 

Бовт Альона Юріївна 

викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 



(м. Сєвєродонецьк) 

 

6. Developing Students’ Life Skills at an English Lesson 

Гордієнко Юлія Федорівна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Аутентичні матеріали як засіб формування соціокультурної компетенції 

під час вивчення англійської мови 

Козьменко Олена Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

8. Виправлення помилок як важливий засіб вивчення іноземної мови 

Лях Оксана В’ячеславівна 

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. The Formation of Students’ Availability to Interact across Cultures in the 

Process of Teaching English 

Антонова Галина Альбертівна 

старший викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 
 

10. Навчання англійської мови національних меншин у США – оцінка 

державних структур  

Крсек Ольга Євгенівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

11. Methodological Features of Professionally Oriented Foreign Language 

Teaching 

Світлічна Оксана Олександрівна 

викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

12. Театралізація як метод формування художньо-естетичних потреб в 

умовах англомовної театральної студентської студії 

Барвіна Наталія Олександрівна 

викладач 



Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

13. Формування гуманітарної культури студентів ВНЗ на заняттях з іноземної 

мови 

Олексієнко Роман Вікторович 

викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

14. Новітні концепції викладання німецької мови 

Бірюкова Ірина Петрівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

15. Домашнє читання – різновид самостійної роботи студентів, які вивчають 

другу іноземну мову (німецьку) 

Врюкало Вікторія Миколаївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

16. Особливості використання пісенного матеріалу на занятті з німецької 

мови 

Шарко Альбіна Анатоліївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

17. Видеоконтент в учебном процессе педагогического вуза 

Маторіна Наталя Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Стрілець Марина Вікторівна 

магістрант 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

18. Навчальні матеріали: добір, адаптація, дизайн 

Корольова Олена Юріївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

19. Language Portfolio as One of the Forms of Forming Competences 

Солопова Тетяна Григорівна 



старший викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

20. Ігрові методики викладання іноземної мови для студентів економічних 

спеціальностей  

Парфенюк Ольга Михайлівна 

викладач 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 

 

21. Психолінгвістичні особливості викладання французької мови як другої 

іноземної мови 

Давіденко Наталія Олександрівна 

викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(м. Сєвєродонецьк) 

 

22. Використання сучасних методів у вивченні французької мови як другої 

іноземної 

Чурсінова Олена Олександрівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 


