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10. Вербалізація концепту ЧАС лексичними засобами англійської мови 

Хоменко Марія Володимирівна, студентка; наук. керівник – 

в. о. завідувача кафедри іноземних мов за професійним 

спрямуванням, канд. філол. наук, доцент Блинова Ірина 

Анатоліївна, Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ 
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СЕКЦІЯ 2 

Прагматика та семантика дискурсу. 

Актуальні проблеми психолінгвістики та мовної політики 

(вул. Садова, 78а, ауд. 207) 

 

Головуючий – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Зоз Олена Анатоліївна 

 

Секретар – студент факультету романо-германських мов Фоменко Олег 

Русланович (гр. 511а) 

 

1. Місце молодіжного сленгу у французькій мові 

Гончаренко Дарія Олексіївна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Потреба Надія Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

2. До проблеми «свого/чужого» в лінгвістиці 

Ковтунова Вікторія Володимирівна, магістрантка;                         

наук. керівник – канд. філол. наук, доцент Чернишова Ірина 

Вікторівна, Горлівський інститут іноземних мов                            

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Теорія дискурсу Е. Лакло і Ш. Муфф: специфіка інтерпретації і 

термінологійний апарат 

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д-р філол. наук, 

доцент, Донецький національний університет імені Василя 

Стуса 

 

4. «1985» Д. Далоша як версія дистопічного роману 

Лукашенко Данило Миколайович, магістрант; наук. керівник – 

д-р філол. наук, професор Комаров Сергій Анатолійович, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

5. Вплив та прояви фрустрації на розвиток філологічно обдарованих учнів 

під час уроку англійської мови 

Сарієнко Марина Анатоліївна, вчитель англійської мови, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської 

міської ради Донецької області 
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6. Комунікативно-прагматичні особливості англомовного рекламного 

дискурсу 

Токарська Анастасія Романівна, студентка; наук. керівник – 

в. о. завідувача кафедри іноземних мов за професійним 

спрямуванням канд. філол. наук, доцент Блинова Ірина 

Анатоліївна, Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ 

 

7. Проблеми поетики роману П. Акройда «Будинок доктора Ді» 

Фоменко Олег Русланович, магістрант; наук. керівник –                           

д-р філол. наук, професор Комаров Сергій Анатолійович, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

8. До проблеми перекладацьких запозичень в межах рекламного дискурсу 

Чаплик Наталія Володимирівна, магістранта; наук. керівник 

– канд. філол. наук, доцент Пожидаєва Надія Петрівна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

9. Теми та сфери евфемізації 

Шведова Юлія Юріївна, магістранта; наук. керівник –                           

канд. філол. наук, доцент Ситняк Роман Миколайович 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

Формування лінгвістичної і соціокультурної компетенції у прикладному 

аспекті. Новітні технології у навчанні іншомовної комунікації 

(вул. Садова, 78а, ауд. 213) 

 

Головуючий – старший викладач кафедри англійської філології та перекладу 

Корольова Олена Юріївна 

 

Секретар – студентка факультету романо-германських мов Сімак Вікторія 

Олегівна (гр. 411а) 

 

1. Модульні технології в процесі навчання іноземним мовам студентів 

технічного вузу 

Арестова Лариса Юріївна, студентка; наук. керівник –                      

канд. психол. наук, доцент Малазонія Світлана Валеріївна, 

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут 

Української інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут 
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2. Сучасна англійська мова та американізми 

Бандик Ірина Сергіївна, магістранта; наук. керівник –                            

канд. філол. наук, доцент Ситняк Роман Миколайович, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

3. Формування соціокультурної комунікативної компетентності на уроках 

іноземної мови 

Бережна Світлана Володимирівна, учитель англійської мови, 

ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія Луганської області 

 

4. Роль допоміжних засобів презентації нового матеріалу у процесі 

формування граматичної компетенції 

Бікезіна Анастасія Дмитрівна, студентка; наук. керівник – 

канд. пед. наук, доцент Капніна Галина Іванівна,                               

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. Фразеологізми з числовим компонентом: лінгвокультурологічний аспект 

(на матеріалі англійської та української мов) 

Людоговська Ольга Максимівна, студентка; наук. керівник – 

д-р пед. наук, професор Бельмаз Ярослава Миколаївна, 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» 

 

6. Diktatformen im Fremdsprachenunterricht 

Капніна Галина Іванівна, канд. пед. наук, доцент,                             

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Формування іншомовної комунікації на основі мобільних технологій 

Кондратьєва Олена Михайлівна, канд. пед. наук, викладач, 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

8. Особливості дистанційного навчання іноземним мовам студентів 

технічних спеціальностей 

Малазонія Світлана Валеріївна, канд. психол. наук, доцент, 

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут 

Української інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут 

 

9. Інтернаціональні слова у сучасному молодіжному дискурсі 

Мирошниченко Анастасія Олегівна, студентка;                               

наук. керівник – канд. філол. наук, доцент Ситняк Роман 

Миколайович, Горлівський інститут іноземних мов                              

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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10. Національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів з 

компонентом «їжа» 

Толчинська Анна Валеріївна, студентка; наук. керівник –              

канд. філол. наук, доцент Потреба Надія Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

11. Новітні технології у навчанні іншомовної комунікації 

Сімак Вікторія Олегівна, студентка; наук. керівник – 

викладач Гучко Владислав Станіславович, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

Авторський стиль та переклад. Частина 1 

(вул. Садова, 78а, ауд. 201) 

 

Головуючий – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Ясинецька Олена Анатоліївна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації Авдєєва 

Єлизавета Іллівна (гр. 342) 

 

1. Компенсація при перекладі пісень американського анімаційного фільму 

«Aladdin» російською та українською мовами 

Авдєєва Єлизавета Іллівна, студентка; наук. керівник –                     

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

2. Особливості перекладу неологізмів сфери економіки 

Горбенко Крістіна Семенівна, студентка; наук. керівник –                  

ст. викладач Долгих Андрій Миколайович, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

3. Діалектні елементи в перекладах Пантелеймона Куліша 

Грицевич Юрій Васильович, канд. філол. наук, ассистент, 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки 
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4. Проблеми субтитрування аудіовізуальної продукції з англійської мови 

українською 

Діаковська Людмила Євгеніївна, магістрантка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Андрущенко Вікторія Олегівна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

5. Лексико-стилістичні особливості перекладу ділової кореспонденції                               

з англійської мови українською 

Дьомка Катерина Павлівна, студентка; наук. керівник –                  

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

6. Лексичні трансформації в дубляжі мультиплікаційного фільму «The 

Croods» українською мовою 

Жуковська Софія Олександрівна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

7. Власні імена та прізвиська, їхнє фонетичне оформлення при перекладі 

Кононова Валерія Сергіївна, студентка; наук. керівник –                     

ст. викладач Корольова Олена Юріївна, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

8. Особливості пісенного перекладу: «Сarol of the Bells» та «Дзвінка колядка» 

Крамаренко Катерина Олегівна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

9. Сутність лексичних трансформацій в україномовних субтитрах 

британського комедійного фільму «Paddington» 

Кривоносова Маргарита Ігорівна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 
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10. Граматичні трансформації в україномовних субтитрах британського 

комедійного фільму «Paddington» 

Кривоносова Тамара Ігорівна, студентка; наук. керівник –             

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

11. Антонімічний переклад та експлікація як способи передачі назв 

кінофільмів з англійської мови російською та українською 

Кучерова Владислава Олегівна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

12. Способи перекладу просторіччя в художньому тексті 

Лазаренко Вікторія Сергіївна, студентка; наук. керівник –                       

ст. викладач Корольова Олена Юріївна, Горлівський інститут 

іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

13. Граматичні та лексичні трансформації у перекладі пісні «Someone like 

You» українською мовою 

Морозова Катерина Володимирівна, студентка;                                 

наук. керівник – канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена 

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов                             

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Авторський стиль та переклад. Частина 2 

(вул. Садова, 78а, ауд. 212) 

 

Головуючий – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

англійської філології та перекладу Круть Олена Володимирівна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації 

Самойлова Єлизавета Максимівна (гр. 341) 

 

1. Прагматика додавання при перекладі назв кінофільмів з англійської мови 

українською 

Наумова Вікторія Володимирівна, студентка; наук. керівник 

– канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 
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2. Особливості перекладу науково-технічного тексту 

Ніколенко Катерина В’ячеславівна, студентка; наук. керівник – 

ст. викладач Долгих Андрій Миколайович, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

3. Машинний переклад. Розвиток та проблеми 

Петрікєєва Олександра, студентка; наук. керівник –                            

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

4. Лінгвостилістичні особливості перекладу металургійної термінології                                                   

з англійської мови українською 

Рябоконь Яна Валеріївна, магістрантка; наук. керівник –                           

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

5. Місце поетичної метафори в поезії англомовних авторів та засоби                            

її відтворення у перекладі російською мовою 

Рябоконь Яна Валеріївна, магістрантка; наук. керівник –                           

канд. філол. наук, доцент Зоз Олена Анатоліївна, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

6. Функціонально-стилістичні особливості алюзивних англізмів                                  

в українських ЗМІ 

Самойлова Єлизавета Максимівна, студентка; наук. керівник – 

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

7. Міжмовна інтерференція на основі перекладацьких трансформацій 

Семенюк Владислав Михайлович, магістрант; наук. керівник – 

канд. філол. наук, ст. викл. Круть Олена Володимирівна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

8. Стилістичні особливості перекладу лірики Джорджа Гордона Байрона 

Сластьонова Дар’я Сергіївна, студентка; наук. керівник – 

канд. пед. наук, доцент Шиманович Ірина Вікторівна, 

Бердянський державний педагогічний університет 
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9. Граматичні особливості перекладу ділової кореспонденції з англійської 

мови українською 

Фурик Євген Юрійович, студент; наук. керівник – канд. філол. 

наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

10. Словотворчі моделі неологізмів у сучасній англійській мові та способи 

їх перекладу 

Цинтарюк Андрій Андрійович, студент; наук. керівник –                   

ст. викладач Долгих Андрій Миколайович, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

11. Складні речення у перекладацькому аспекті (на прикладі перекладу                            

з російської мови українською повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба») 

Шепель Юрій Олександрович, академік НАН ВО України,               

д-р філол. наук, професор, Дніпровський національний 

університет імени Олеся Гончара 

 

12. Конкретизація при перекладі економічної термінології з англійської мови 

українською 

Ююкіна Юлія Артемівна, студентка; наук. керівник –                          

канд. філол. наук, доцент Ясинецька Олена Анатоліївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 
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Бахмут 2019 


