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ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

11
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–12
30

 – Відкриття семінару. Пленарне засідання (аудиторія 201)                        

із включенням у режимі Skype. 

12
30

–12
40

 – Перерва. 

12
40

–14
00

 – Робота секцій. 

14
00

–14
15 

– Підбиття підсумків семінару. 

 

Виступ на пленарному та секційному засіданнях семінару – 8 хвилин. 
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СЕКЦІЙНА РОБОТА СЕМІНАРУ 
23 травня 2019 року 

 
СЕКЦІЯ 1. 

Актуальні проблеми загальної лінгвістики 
 
Керівник секції – д. філол. н., проф. Алла Рашатівна Габідулліна 
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«Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
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студентка комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 

 
Науковий керівник:  

Ярослава Миколаївна Бельмаз,  
завідувач кафедри іноземної філології 
комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, доктор 
педагогічних наук, професор, академік 
Міжнародної академії наук педагогічної 
освіти  

 
5. Функціонування футбольної термінології в польській і українській мовах 

Андрій Мельник, 
студент Інституту слов’янської філології 
Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(Польща) 
 
Науковий керівник: 

Ігор Йосипович Набитович, 
професор кафедри української мови в 
Інституті слов’янської філології 
Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(Польща), доктор габілітований, професор 

 
6. Історичний розвиток британської та американської лексикографії 

Анастасія Пилипенко,  
студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 
Роман Миколайович Ситняк, 

завідувач кафедри германської філології 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», кандидат 
філологічних наук, доцент  
 

 
СЕКЦІЯ 2. 

Комунікативний простір сучасного суспільства. 
Проблеми функціонально-комунікативної стилістики / синтаксису                                                      

 
Керівник секції – к. філол. н., доц. Олена Анатоліївна Зоз 
 
1. Adjoining vs Parcelling. The Problem of Differentiation 

Валерій Володимирович Богдан, 
доцент кафедри іноземних мов і методики 
викладання Бердянського державного 
педагогічного університету, кандидат 
філологічних наук 

 
2. Формування комунікативних компетенцій фахівців-енергетиків у сучасних 

умовах комп’ютеризації навчального процесу 
Павло Вікторович Васюченко, 

доцент кафедри фізики, електротехніки та 
електроенергетики Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків), кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
3. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні 

Вікторія Миколаївна Зінченко, 
доцент кафедри іноземної філології, 
українознавства та соціально-правових 
дисциплін Донецького національного 
університету економіки і торгівлі                       
імені М. Туган-Барановського (м. Кривий 
Ріг), кандидат педагогічних наук 

 
4. Стилістичні ресурси синтаксису англійської мови (лінгвістичний та 

когнітивно-дискурсивний підходи до вивчення) 
Анжеліка Вікторівна Лихачова, 

викладач кафедри германської філології 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 
Науковий керівник: 

Роман Миколайович Ситняк, 
завідувач кафедри германської філології 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», кандидат 
філологічних наук, доцент  
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5. Слоган в англомовній рекламі напоїв 

Тетяна Аврамова, 

студентка Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Науковий керівник: 

Лілія Олегівна Калужська, 

доцент секції з іноземних мов кафедри 

початкової освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

6. Використання комунікативних інструментів та технологій під час викладання 

фундаментальних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі 

Наталія Головня,  

студентка Індустріального інституту                   

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

Науковий керівник: 

Людмила Григорівна Сергієнко, 

доцент кафедри вищої математики і фізики 

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), кандидат 

педагогічних наук 
 

7. Специфіка та засоби вираження негативної оцінки в англомовних                  

суспільно-політичних текстах 

Людмила Добровольська, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Вікторівна Чернишова, 

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  
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8. Характерні особливості літературної британської англійської вимови 

Вікторія Звоннікова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Анатоліївна Старченко, 

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

9. Засоби вираження категорії оцінки в мовленні чоловіків та жінок 

Тетяна Крикун, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Вікторівна Чернишова, 

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, 

доцент  

 

10. Репрезентація зовнішніх якостей людини (на матеріалі французьких 

фразеологізмів із зоокомпонентом) 

Маргарита Літунова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Валентинівна Семенова, 

доцент кафедри французької та іспанської 

мов Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  
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11. Якість формування понять як фактор ефективного сприяння навчального 

матеріалу 

Єгор Прилуцький, 

студент Української інженерно-педагогічної 

академії (м. Харків) 

 

Науковий керівник:  

Олександр Богданович Гулєй, 

доцент кафедри теплоенергетики та 

енергозберігаючих технологій Української 

інженерно-педагогічної академії (м. Харків), 

кандидат технічних наук, доцент 

 

12. Емфатична інтонація в англійській мові 

Вікторія Сіренко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Анатоліївна Старченко, 

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

13. Популяризація інтернаціональних слів у сучасному міжкультурному 

спілкуванні 

Ярослав Третяченко,  

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Роман Миколайович Ситняк, 

завідувач кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  
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14. Засоби електронного спілкування молоді французькою мовою 

Елеонора Трофимова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Надія Анатоліївна Потреба, 

завідувач кафедри французької та іспанської 

мов Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

15. Економічна ментальність українців у контексті формування 

комунікативного простору суспільства 

Анна Янченко, 

студентка Індустріального інституту                   

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

Науковий керівник:  

Світлана Миколаївна Лисенко, 

директор Індустріального інституту                  

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), кандидат 

економічних наук, доцент 

 

 

СЕКЦІЯ 3. 

Мова та стиль художнього твору 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Олена Анатоліївна Ясинецька 

 

1. Критерії художності в перекладі 

Світлана Козимирівна Ревуцька, 

доцент кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових 

дисциплін Донецького національного 

університету економіки і торгівлі                        

імені М. Туган-Барановського (м. Кривий 

Ріг), кандидат філологічних наук 
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2. Засоби вербалізації емоційної оцінки в сучасній англійській мові 
Марія Юріївна Чикіль, 

доцент кафедри іноземних мов і методики 
викладання Бердянського державного 
педагогічного університету, кандидат 
філологічних наук 

 
3. Про синкретизм темпоральної й просторової метафори у романі М. Еміса 

«Стріла часу, або природа злочину» (M. Amis «Time’s Arrow: or The Nature of 
the Offence») 

Тетяна Бистрова, 
студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 
Науковий керівник: 

Олена Федотівна Таукчі,  
доцент кафедри германської філології 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», кандидат 
філологічних наук, доцент  

 
4. Епітети художнього дискурсу новели Ф. С. Фіцджеральда «Крижаний палац»                         

(«The Ice Palace» by F. S. Fitzgerald) 
Ганна Бублій, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Людмила Іллівна Сердюкова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

5. Метафори в пісні «America» групи «Imagine Dragons» 

Марина Бухановська, 

студентка Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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Науковий керівник: 

Лілія Олегівна Калужська, 
доцент секції з іноземних мов кафедри 

початкової освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

6. Стилістичні вияви маргіналізму у романі І. Велша «Жахи лелеки Марабу» 

Владислав Глушков, 

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Сергій Анатолійович Комаров, 

завідувач кафедри світової літератури 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор 

філологічних наук, професор  

 

7. Особливості тематичних груп стилістичного прийому порівняння у 

художньому дискурсі 

Людмила Діаковська, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
 

Науковий керівник: 

Олена Анатоліївна Зоз, 

доцент кафедри англійської філології та 

перекладу Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

8. Художнє порівняння в новелі Ф. С. Фіцджеральда «Діамант завбільшки з 

готель “Рітц”» («The Diamond as Big as “Ritz”» by F. S. Fitzgerald) 

Сергій Кришталь, 

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Людмила Іллівна Сердюкова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

9. Моделі мовної реалізації емотивності поетичного тексту 

Людмила Матусова,  

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Анатоліївна Зоз,  

доцент кафедри англійської філології та 

перекладу Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

10. Специфіка вираження емоційно-емотивного компонента в романі                      

Ольги Деркачової «Дім Терези» 

Ліза Огнєва, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 

доцент кафедри української філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

11. Особливості композиції новели Ф. С. Фіцджеральда «Коротка стрижка 

волосся Берніс» («Bernice Bobs Her Hair» by F. S. Fitzgerald) 

Ірина Приходько, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Людмила Іллівна Сердюкова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

12. Лінгвостилістичні особливості та переклад поетичних метафор у 

художньому стилі англійської мови  

Яна Рябоконь,  

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Анатоліївна Зоз,  

доцент кафедри англійської філології та 

перекладу Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

13. Особливості лінгвостилістичної організації тексту новели                                      

Ф. С. Фіцджеральда «Повернення до Вавилону» («Babylon Revisited» by      

F. S. Fitzgerald) 

Дар’я Русакова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Людмила Іллівна Сердюкова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 



19 

 

14. Мовно-стилістичні особливості англійського детективу (на матеріалі твору 
Е. А. По «Вбивство на вулиці Морг») 

Анжеліка Сіренко, 
cтудентка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

 
Науковий керівник: 

Ірина Анатоліївна Блинова, 
доцент кафедри іноземних мов за 
професійним спрямуванням Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
15. Інтертекстуальність у романі Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» 

Дар’я Шерстюк, 
cтудентка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

 
Науковий керівник: 

Ірина Анатоліївна Блинова, 
доцент кафедри іноземних мов за 
професійним спрямуванням Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
 

СЕКЦІЯ 4. 
Когнітивна лінгвістика 

 
Керівник секції – к. філол. н., доц. Вікторія Олегівна Андрущенко 
 
1. Творчество М. Ю. Лермонтова в контексте евразийского диалога культур                       

(с позиции теоретико-методологической основы: типологические 
особенности восточного и западного мышления) 

Юрій Олександрович Шепель, 
професор кафедри перекладу та 
лінгвістичної підготовки іноземців 
Дніпровського національного університету                   
імені Олеся Гончара, доктор філологічних 
наук, професор, академік Національної               
АН ВО України 
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2. Типологія соціальних концептів у німецькій та французькій мовах                         

(на матеріалі ЗМІ) 

Алла Михайлівна Сердюк, 

доцент кафедри іноземних мов і методики 

викладання Бердянського державного 

педагогічного університету, кандидат 

філологічних наук 

 

3. Когнітивне підґрунтя субстантиву «life» / «життя» у неблизькоспоріднених 

мовах 

Анастасія Лабінцева, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Федотівна Таукчі,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

4. Концепти «Wahrheit» та «Leben» у ліричних текстах Bushido 

Марія Подченко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Людмила Іванівна Морозова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

5. Лінгвістика листів Шарлоти фон Штайн 1780–1820-х років 

Олександра Попова,  

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Людмила Іванівна Морозова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

 

СЕКЦІЯ 5. 

Дослідження у галузі дискурсології 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Роман Миколайович Ситняк 

 

1. Різновиди мовної гри в масмедійному англомовному дискурсі 

Анастасія Токарська, 

магістрант Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

Науковий керівник: 

Ірина Анатоліївна Блинова, 

доцент кафедри іноземних мов за 

професійним спрямуванням Національного 

педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, кандидат філологічних 

наук, доцент 

 

2. Реалізація засобів зв’язування у французькому політичному дискурсі                   

(на матеріалі промов Е. Макрона) 

Ольга Гусєва, 
студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Валентинівна Семенова,  

доцент кафедри французької та іспанської 

мов Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  
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3. До проблеми стилістичних особливостей на графологічному рівні 

англомовних рекламних текстів у політичному дискурсі 

Кирило Козлітін, 

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Надія Петрівна Пожидаєва,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

4. Новітні англомовні запозичення, процеси їхньої інтеграції у німецькомовний 

бізнес-дискурс 

Валерій Макаров,  

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Надія Петрівна Пожидаєва,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

5. Особливості лексичного складу франкомовного Інтернет-дискурсу  

Катерина Орлова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Надія Анатоліївна Потреба,  

завідувач кафедри французької та іспанської 

мов Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  
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6. Аргументація як метод досягнення прагматичних цілей політичного дискурсу 

Валерія Пащенко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Михайлівна Архіпова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

7. Функціонально-семантичні категорії дискурсу 

Ганна Середа, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Михайлівна Архіпова,  

доцент кафедри германської філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент  

 

 

СЕКЦІЯ 6. 

Актуальні проблеми літературознавства 

 

Керівник секції – д. філол. н., проф. Сергій Анатолійович Комаров 

 

1. Філософія історії та художня історіософія як феномени сучасного 

гуманітарного знання: точки зіткнення та відмінності 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 
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2. Comparative study as a method of studying literature: its formation and topical 

issues 

Ірина Давидівна Нагай, 

старший викладач кафедри іноземних мов і 

методики викладання Бердянського 

державного педагогічного університету 

 
3. Творчість К. Ішігуро в аспекті мультикультуралізму: до постановки питання 

Інна Дмитрівна Юрченко, 
викладач кафедри світової літератури 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 
Науковий керівник: 

Сергій Анатолійович Комаров, 
завідувач кафедри світової літератури 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», доктор 
філологічних наук, професор  

 
4. Специфіка вживання термінологічної лексики в українській постмодерній 

поезії 
Поліна Олександрівна Чевердак, 

асистент кафедри іноземної філології, 
українознавства та соціально-правових 
дисциплін Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені 
М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) 
 
Науковий керівник: 

Олександр Миколайович Романуха, 
доцент кафедри іноземної філології, 
українознавства та соціально-правових 
дисциплін Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені 
М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), 
кандидат історичних наук 

 
5. Образи дітей в романі Ч. Діккенса «Девід Копперфільд» 

Анастасія Алпатова, 
студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

6. Функціонування засобів вираження авторської свідомості на композиційно-

стилістичному рівні (на матеріалі творів О. С. Пушкіна) 

Тетяна Блинова,  

студентка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

Науковий керівник: 

Ганна Миколаївна Шуберт, 

доцент кафедри світової літератури та теорії 

літератури Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

7. Античні мотиви у романі О. С. Пушкіна «Євген Онегін» 

Юлія Бортейчук, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

8. Психопоетика роману «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» Андрія Любки 

Каміла Гончарова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 

доцент кафедри української філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

9. Реконструкція психопортрета Степана Бандери в сучасній українській 

літературі (Петро Кралюк «Сильні та одинокі») 

Олеся Дежурко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 

доцент кафедри української філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

10. Поетика характеротворення в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» 

Людмила Калюжна, 
студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 

доцент кафедри української філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

11. Родина Облонських як антиідеал сімейних стосунків в романі 

Л. М. Толстого «Анна Кареніна» 

Вікторія Ковтунова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

12. Проблема особистісного вибору в романі Джоджо Моєс «Me Before You» 

Софія Ларічева, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

13. Особливості жанрової форми роману Е. Берджеса «1985»  

Данило Лукашенко,  

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Сергій Анатолійович Комаров, 

завідувач кафедри світової літератури 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор 

філологічних наук, професор  

 

14. Сенс назви повісті М. С. Лєскова «Леді Макбет Мценського повіту» 

Оксана Мандриченко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

15. Зображення повоєнної дійсності в романі Е. Хемінгуея «І сходить сонце»  

Анастасія Новицька, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

16. Автобіографічний характер романів Дж. Боуена «Вуличний кіт на ім’я Боб» 

та «Світ очима кота Боба» 

Наталія Перфілова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

17. Комедія «Венеціанський купець» у творчій спадщині У. Шекспіра 

Анастасія Петерс, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 

старший викладач кафедри світової 

літератури Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, 

кандидат філологічних наук 

 

18. Образ Cудного дня у рок-ліриці О. Осборна і М. Тернера 

Олександр Писарев, 

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Сергій Анатолійович Комаров, 

завідувач кафедри світової літератури 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор 

філологічних наук, професор  

 

19. Естетика бітництва у поезії Френка О’Хари 

Євген Трачук, 

студент Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Сергій Анатолійович Комаров, 

завідувач кафедри світової літератури 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор 

філологічних наук, професор  

 

 



30 

 

СЕКЦІЯ 7. 

Методичні аспекти викладання мови та літератури 

 

Керівники секції – к. філол. н., доц. Надія Анатоліївна Потреба 

к. філол. н., доц. Ірина Олександрівна Скляр 

 

1. Формування комунікативних навичок студентів засобами інтерактивних 
технологій 

Оксана Анатоліївна Халабузар, 
доцент кафедри іноземних мов і методики 
викладання Бердянського державного 
педагогічного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 
2. Формування лексичних навичок студентів немовних спеціальностей 

Олена Михайлівна Кондратьєва, 
викладач кафедри іноземних мов і методики 
викладання Бердянського державного 
педагогічного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 

3. Організація уроків зарубіжної літератури із використанням технології 

розвитку критичного мислення 

Антоніна Анатоліївна Шилова,  

вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури Бахмутської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 

 
Науковий керівник: 

Олена Сергіївна Карпіна, 
старший викладач кафедри світової 
літератури Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет, 
кандидат філологічних наук 

 
4. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на уроках за вибором 

(філологічний профіль) 
Ольга Левченко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Науковий керівник:  
Вікторія Миколаївна Врюкало, 

старший викладач кафедри германської 
філології Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
5. Специфіка вивчення новітньої української літератури та особливості 

традиційного й інноваційного викладання її в школі 
Єлизавета Матвєєва, 

студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 
доцент кафедри української філології 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
6. Навчальні можливості використання гри на уроці німецької мови в 

початковій школі 
Анна Толчинська, 

студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Науковий керівник:  

Вікторія Миколаївна Врюкало, 
старший викладач кафедри германської 
філології Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
 

СЕКЦІЯ 8. 
Історико-філософські проблеми суспільства; країнознавство 

 
Керівник секції – д. філол. н., проф. Галина Петрівна Докашенко 
 
1. Особливості використання емодзі під час вивчення гуманітарних дисциплін 

на прикладі історії 
Олександр Миколайович Романуха, 

доцент кафедри іноземної філології, 
українознавства та соціально-правових 
дисциплін Донецького національного 
університету економіки і торгівлі 
імені М. Туган-Барановського (м. Кривий 
Ріг), кандидат історичних наук 
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2. Залучення студентів та учнів до науково-дослідної роботи Студентського 
наукового гуртка як засіб розвитку їхніх дослідницьких умінь 

Юлія Ростиславівна Стуканова, 
старший викладач кафедри вітчизняної та 
зарубіжної історії Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», 
кандидат історичних наук 

 
3. Театральні діячі Донбасу в умовах нацистської окупації (на прикладі 

О. П. Горчакової) 
Євгенія Олександрівна Проценко, 

завідувач навчально-методичної лабораторії 
кафедри історії України Донецького 
національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця) 

 
4. Монопрофільні міста Донбасу як феномен локальної історії 

Валерій Олександрович Богуненко, 
аспірант кафедри зарубіжної та вітчизняної 
історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

 
Науковий керівник:  

Віктор Миколайович Докашенко, 
професор кафедри зарубіжної та вітчизняної 
історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», доктор 
історичних наук, професор 

 
5. Історична пам’ять як фактор сучасного світоустрою 

Альона Олегівна Завгородня, 
аспірант кафедри зарубіжної та вітчизняної 
історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 
Науковий керівник:  

Галина Петрівна Докашенко,  
завідувач кафедри зарубіжної та вітчизняної 
історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», доктор 
історичних наук, професор 
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6. Інформаційна війна як складова частина гібридної війни 
Катерина Володимирівна 

Сілантьєва-Папп,  
аспірант кафедри міжнародних студій та 
суспільних комунікацій ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

 
Науковий керівник: 

Ігор Ярославович Тодоров, 

професор кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», 

доктор історичних наук 

 

7. Роль релігійного чинника в США 

Діана Михайлівна Стеблак, 

аспірант кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ігор Ярославович Тодоров, 

професор кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», 

доктор історичних наук 

 

8. Цивілізований вимір ідентифікації українців 

Людмила Грибанова, 

студентка Індустріального інституту               

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

Науковий керівник:  

Лариса Миколаївна Моїсєєнко, 

виконувач обов’язків декана факультету 

технології організації виробництва 

Індустріального інституту ДВНЗ 

«Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ), кандидат 

історичних наук, доцент 
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9. Феномен манкуртизму у творчості Ярослава Мельника та Чингіза Айтматова 

Наталя Смирнова, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Науковий керівник: 

Ірина Олександрівна Скляр, 

доцент кафедри української філології 

Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

10. Націоналізм як умова формування політичної нації в Україні  

Анастасія Шовкова, 

студентка ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ) 

 

Науковий керівник: 

Микола Миколайович Яцюк, 

старший викладач кафедри історії і права                       

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» (м. Покровськ) 

 

 

СЕКЦІЯ 9. 

Сучасний стан педагогіки, психології  

та методики викладання у школі 

 

Керівники секції – к. психол. н., доц. Тетяна Валеріївна Борозенцева 

к. пед. н., доц. Наталія Анатоліївна Несторук 

 

1. The Main Components of the Course «Applied Linguistics: Computer 

Terminography» on the Platform Moodle: a Method of Independent and Individual 

Work of the Student 

Жанна Володимирівна Краснобаєва-Чорна, 

професор кафедри загального та 

прикладного мовознавства і слов’янської 

філології Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця), доктор філологічних наук, 

доцент 
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2. Авторське вживання графічно-орфографічних іншомовностей у творах                 

Юрка Іздрика 

Людмила Миколаївна Бороденко, 
старший викладач кафедри української мови 
та слов’янської філології ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний 
університет», кандидат філологічних наук 
 

3. The Database «Concept Human in the Phraseology of East Steppe Ukrainian 
dialects» for Writing Textbooks and Educational Aids in Areal Phraseology Issues 

Ірина Володимирівна Гарбера, 
старший викладач кафедри загального та 
прикладного мовознавства і слов’янської 
філології Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
(м. Вінниця), кандидат філологічних наук 

 
4. The Neuro-linguistic Predicates in Language Learning by Foreign Students 

Інна Валеріївна Лакомська, 
викладач кафедри українознавства та 
лінгводидактики Одеської національної  
академії харчових технологій, кандидат 
філологічних наук 

 

5. Тьюторство як провідна технологія організації варіативного освітнього 
середовища у педагогічному закладі вищої освіти 

Олена Миколаївна Гармаш, 
аспірант кафедри педагогіки та методики 
технологічної та професійної освіти                     
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ) 
 
Науковий керівник:  

Світлана Олександрівна Омельченко, 
професор кафедри педагогіки та методики 
технологічної та професійної освіти                    
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ), 
доктор педагогічних наук, професор 

 
6. Шляхи подолання мобінгу та булінгу в закладах освіти 

Ганна Власова, 
студентка Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
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Науковий керівник:  
Наталія Анатоліївна Несторук,  

доцент кафедри психології та педагогіки 
Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
7. Види комунікацій і комунікативних зв’язків у методиці викладання 

спеціальних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі 
Володимир Моргунов,  

студент ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» (м. Покровськ) 
 
Науковий керівник: 

Людмила Григорівна Сергієнко, 
доцент кафедри вищої математики і фізики 
ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» (м. Покровськ), кандидат 
педагогічних наук 

 
8. Сучасний стан гуманітаризації вищої технічної освіти 

Олексій Негрій, 
студент ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» (м. Покровськ) 

 
Науковий керівник: 

Людмила Григорівна Сергієнко, 
доцент кафедри вищої математики і фізики 
ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» (м. Покровськ), кандидат 
педагогічних наук 

 

9. Компетентнісно-орієнтована технологія професійної підготовки майбутніх 
економістів 

Наталя Новіченко,  
студентка Навчально-наукового професійно-
педагогічного інституту Української 
інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) 
 
Науковий керівник:  

Наталя Геннадіївна Кошелева, 

доцент кафедри інженерної педагогіки та 

психології Навчально-наукового професійно-

педагогічного інституту Української 

інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), 

кандидат педагогічних наук, доцент 
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10. Інструментарій оптимізації соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі 

Наталія Тимченко, 

студентка Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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