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університету імені М.П. Драгоманова (заступник голови оргкомі-

тету); 
Аскерова Ірина Аліївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри слов’янських мов Національного педагогічного уні-

верситету імені М.П. Драгоманова (відповідальний секретар оргкомі-

тету);  

Божок Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, до-
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Секція 1. 

Актуальні проблеми лінгвопоетики та медіалінгвістики 
 

Керівник – д.філол.н., проф. Кравцова Юлія Валентинівна 

 

 

Мова української газетно-журнальної періодики для дітей як 

об’єкт лінгвістичного дослідження. Марчук Тетяна Вікторівна 

(науковий керівник – д.філол.н., проф. І.Я. Завальнюк), Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Семантичні перетворення фразеологізмів у мові сучасної укра-
їнської газетної періодики. Федорчук Наталія Ігорівна (науковий 

керівник – д.філол.н., проф. І.Я. Завальнюк), Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Дисфемізми як вираження мовної агресії в ЗМІ. Аскерова Луму 

Ікрамівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Т.С. Пристайко), 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.  

 

Лексико-фразеологічні особливості мови рекламних текстів. 

Бережна Ольга Юріївна (науковий керівник – д.пед.н., проф. 
С.А. Омельчук), Херсонський державний університет. 

 

Стилістична спроможність речень із відокремленими членами 

в сучасному масмедійному дискурсі. Федонюк Любов Сергіївна 

(науковий керівник – д.філол.н., проф. І.Я. Завальнюк), Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Когнітивні механізми творення метафор в англомовних газет-

них текстах. Лисенко Світлана Григорівна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. О.О. Балабан), Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова. 

 

Семантико-стилістичні функції епітетних словосполучень як 

засобу портретної характеристики персонажів. Химич Марина 
Василівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. В.В. Богатько), Він-

ницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-

бинського.  
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Стилістичне навантаження складних безсполучникових речень 

у мові видань Вінниччини. Габаль Юлія Олегівна (науковий керів-

ник – д.філол.н., проф. І.Я. Завальнюк), Вінницький державний педа-
гогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Мовні девіації у регіональній газеті «Дністрові зорі». Довбенко 

Інна Андріївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. Л.В. Прокопчук), 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. 

 

Відбиття звукосимволізму у творчості англомовних поетів 

ХХІ ст. Лисенко Поліна Петрівна (науковий керівник – к.філол.н., 

доц. І.А. Блинова), Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова. 

 

Грамматическая омонимия предлогов в массмедийном дискур-

се (на материале русскоязычной прессы Украины). Кузюрова 
Діана Михайлівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.В. Слива), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Новейшие массмедийные новообразования в русскоязычных 

СМИ Украины. Пелін Володимир Володимирович (науковий керів-

ник – к.філол.н., доц. І.І. Турута), Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара.  

 

Структурно-семантичні типи оказіоналізмів на сторінках 

сучасних ЗМІ. Козак Марія Вікторівна (науковий керівник – 
к.філол.н., доц. В.В. Богатько), Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Функционирование глаголов с двойным управлением в масс-

медийном тексте (на материале русскоязычной прессы Украины). 
Розметова Гулі (науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.В. Слива), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
 

Функціональні параметри й експресивний потенціал еліптич-

них речень у ролі газетних заголовків. Скічко Ірина Анатоліївна 
(науковий керівник – к.філол.н., доц. В.В. Богатько), Вінницький дер-

жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  
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Нарис з історії розвитку соціальної реклами в КНР. Футимська 

Анастасія Юріївна (науковий керівник – к.філол.н. О.О. Нестеренко), 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

Метафоричні моделі майбутнього у політичному дискурсі 

України. Лужецька Тетяна Романівна (науковий керівник – 

к.психол.н., доц. О.М. Василенко), Національний педагогічний універ-
ситет імені М.П. Драгоманова. 

 

Блог как современный источник общения. Марчук Світлана 
Юріївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. А.М. Приймак), Жито-

мирський державний університет імені Івана Франка. 

 

Специфіка мовної особистості письменника. Згурський Артем 

Леонідович (науковий керівник – к.філол.н. О.М. Машкіна), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  

 

Языковые средства создания квалитативного и функциональ-

ного портретов персонажа (на материале романа Б. Акунина 

«Ф.М.»). Самарина Олена Іванівна (науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Т.В. Слива), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Роль повторів у створенні англомовних текстів публіцистич-

ного та художнього стилів. Харахурсах Олександра Сергіївна 
(науковий керівник – к.філол.н., доц. Я.В. Хижун), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
 

Лексичні особливості конфесійних видань. Перкевич Владислав 

Віталійович (науковий  керівник – к.філол.н., доц. О.В. Терханова), 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 

 

Основні засоби відбиття психологізму в художній англомовній 

прозі. Гапонова Юлія Борисівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. 
І.А. Блинова), Національний педагогічний університет імені М.П. Дра-

гоманова.  
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Секція 2. 

Лексико-семантичні особливості  

художнього та масмедійного дискурсів 
 

Керівник – д.філол.н., проф. Іванова Людмила Петрівна 

 

Антропоніми у романі Дари Корній «Зірка для тебе»: семан-

тично-мотиваційний аналіз. Стецюра Аліна Олександрівна (науко-
вий керівник – д.філол.н., проф. Н.М. Павликівська), Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 

 

Антропонимы как средства создания комического эффекта в 

ранних рассказах А.П. Чехова. Чуніхіна Владислава Максимівна 

(науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.П. Іванова), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Особенности функционирования фамильных антропонимов в 

романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». Гребенюк Анастасія 
Юріївна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Ю.В. Кравцова), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Моделювання номінативних рядів на позначення людини в епі-

столярії Ф.М. Достоєвського. Григорян Карина Самвелівна (науко-

вий керівник – д.філол.н., доц. О.К. Куварова), Дніпровський націо-

нальний університет імені Олеся Гончара.  

 

Фразеологізми в російській та англійській мовах: семан-

тичний, лексикографічний і когнітивний аспекти. Руженцева 
Анастасія Віталіївна (науковий керівник – д.пед.н., проф. 

С.А. Омельчук), Херсонський державний університет. 

 

Іншомовні запозичення як джерело російського арго. Рогожа 

Анна Олегівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Т.С.Пристайко), 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.  

 

Метафора в епістолярних і поетичних текстах М.І. Цвєтаєвої. 

Шакалова Анастасія Сергіївна (науковий керівник – д.філол.н., доц. 

О.К. Куварова), Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара.  
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Лінгвостилістичні особливості поетичного циклу «Заходер-

зости» Б. Заходера. Волощенко Євген Ігорович (науковий керівник – 

д.філол.н., доц. О.К. Куварова), Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара. 

 

Антонимические отношения фразеологизмов в современном 

русском языке. Назарова Гульшат (науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Ю.В. Кравцова), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Концепт «Богатство» в русской фразеологии. Ломейко Дар’я 

Володимирівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.П. Іванова), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Логіко-семантичні моделі прислів’їв англійської мови. 

Нипорка Юлія Вадимівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. 

Т.С. Толчеєва), Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова. 

 

Типи полісемії англійського дієслова. Лихно Вероніка Володи-
мирівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Т.С. Толчеєва), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Мовні засоби вираження вікових стереотипів у романі Джейн 

Остін «Гордість та упередження». Колесникова Аліна Борисівна 
(науковий керівник – к.філол.н., проф. Ю.Ю. Романовська), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Прецедентні імена в американській лінгвокультурі. Фролова 

Олена Миколаївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ю.І. Позні-
хіренко), Національний педагогічний університет імені М.П. Драго-

манова. 

 

Антонимичность в изображении двойственности понятий доб-

ра и зла в понимании Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Жайворон Євгенія Василівна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. Т.Є. Недашківська), Житомирський державний універ-
ситет імені Івана Франка.  
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Изобразительно-выразительные средства в ранней лирике 

М.Ю. Лермонтова. Рахимов Йолдаш (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. Т.В. Стась), Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова. 

 

Стилістичні функції хронологічно маркованої лексики у нове-

лах Євгена Гуцала. Яворська Людмила Володимирівна (науковий 
керівник – к.філол.н., доц. Н.І. Кухар), Вінницький державний педа-

гогічний університет імені Михайла Коцюбинського.  

 

Наименования лица в рассказах А.П. Чехова. Навризбаєва Гуль-

ширін (науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.В. Стась), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Семантичні групи емотивних слів в англійській мові (на мате-

ріалі вигуків). Гребень Ірина Миколаївна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. О.О. Балабан), Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова. 

 

Мовні засоби зображення весільних суконь наречених британ-

ської королівської родини ХХ-ХХІ ст. у сучасному англомовному 

дискурсі. Кур’янова Ірина Валеріївна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. Л.П. Калитюк), Національний педагогічний універси-
тет імені М.П. Драгоманова. 

 

Фразово-тематичне поле темпоральності в англійській мові. 

Клочан Вікторія Валеріївна (науковий керівник – к.філол.н. 
О.М. Машкіна), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Своеобразие антропизмов в рассказе И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». Шелудченко Андрій Андрійович (науковий керів-

ник – к.філол.н., доц. Т.В. Слива), Національний педагогічний універ-

ситет імені М.П. Драгоманова. 

 

Вербалізація концепту GOOD/ДОБРО в англомовних казках  

(на матеріалі творчості Френка Баума). Онищенко Валерія Оле-
гівна (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н.О. Бреславець), Національ-

ний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
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Моделирование структуры ассоциативных полей фразеологиз-

мов с соматическим компонентом. Остапчук Олександра Ігорівна 
(науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.Є. Недашківська), Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка. 

 

Функціонально-семантичне поле аспектуальності в англійській 

мові. Повідайчик Ірина Василівна (науковий керівник – к.філол.н. 
О.М. Машкіна), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Номінативні процеси в тематичній групі лексики «риси люди-

ни» (на матеріалі говірок Центрального Поділля). Бондарук Юлія 

Ігорівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. І.В. Гороф’янюк), Він-
ницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-

бинського. 

 

Формирование русскоязычного делового сленга на базе 

английского языка (на материале периодики). Чариєва Дурсун-

джамал (науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.В. Стась), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Имена собственные в составе фразеологических единиц рус-

ского языка. Ідані Умару (науковий керівник – к.філол.н., доц. 
Т.В. Стась), Національний педагогічний університет імені М.П. Драго-

манова. 

 

Лексико-семантичне поле краси у польській та англійській 
мовах: контрастивний аспект. Наумик Олена Юріївна  (науковий 

керівник – к.філол.н., доц. І.А. Аскерова), Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова.  
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Секція 3.  

Граматичні особливості  

художнього та масмедійного дискурсів 
 

Керівник – к.філол.н., доц. Слива Тетяна Василівна 

 

Автентичні та відтворені моделі предикативних центрів прос-

тих речень в англомовних ЗМІ. Єськова Анна Сергіївна (науковий 
керівник – д.філол.н., проф. Т.С. Толчеєва), Національний педагогіч-

ний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Типи вставних конструкцій в англомовних художніх текстах. 
Колобаєва Олександра Андріївна (науковий керівник – д.філол.н., 

проф. А.В. Корольова), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Субстантивати в поезії Йосипа Бродського 60-70-х рр. ХХ ст. 

Казакова Олена Григорівна (науковий керівник – д.філол.н., доц. 
О.О. Скоробогатова), Харківський національний педагогічний універ-

ситет імені Г.С. Сковороди. 

 

Субстантиваты в поэзии А. Блока. Подоліч Анна Сергіївна 

(науковий керівник – д.філол.н., проф. Ю.В. Кравцова), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Типи оказіоналізмів у художньому мовленні С. Єсеніна. 
Кравцова Валентина Олександрівна (науковий керівник – д.філол.н., 

проф. Т.С. Пристайко), Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара.  

 

Структура и функции окказионализмов в сказке Э.Н. Успен-
ского «Меховой интернат». Рачко Дар’я Миколаївна (науковий 

керівник – д.філол.н., доц. О.К. Куварова), Дніпровський національ-

ний університет імені Олеся Гончара. 

 

Структура та семантика односкладних особових речень у мові 

сучасної української прози. Лаханська Дар’я Володимирівна 
(науковий керівник – д.пед.н., проф. С.А. Омельчук), Херсонський 
державний університет. 
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Функціональні особливості прислівника в англійській та укра-

їнській  мовах.  Загорулько  Олексій  Олександрович  (науковий 

керівник – д.філол.н., доц. Т.О. Анохіна), Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Якісні прикметники як компонент російських фразеологізмів. 

Палько Валентина Михайлівна (науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Н.П. Тропіна), Херсонський державний університет. 

 

Синтаксические средства создания экспрессивности в поэзии   
А. Ахматовой. Ачілова Гульшат (науковий керівник – к.філол.н., 

доц. Т.В. Стась), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Принципи класифікації прикметників в англійській та україн-

ській мовах. Слонська Олена Анатоліївна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. М.І. Онищук), Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова. 

 

Лексико-статистичні і граматичні характеристики слів катего-
рії стану в БНК. Дуда Олександра Михайлівна (науковий керівник – 

к.філол.н., доц. О.О. Балабан), Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. 
 

Функционирование падежных форм в современном русском 

языке. Ораздурдиєва Міве (науковий керівник – к.пед.н., доц. 

В.І. Тарасенко), Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова. 

 

Функциональный анализ глаголов речи русского языка. 
Аманова Язсолтан (науковий керівник – к.пед.н., доц. В.І.Тарасенко), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 
Специфіка функціонування засобів присвійності у романах 

Володимира Лиса. Драпак Дар’я Володимирівна (науковий керівник 

– к.філол.н., доц. Н.І. Кухар), Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського.  
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Секція 4. 

Актуальні проблеми художнього перекладу:  

корпусний підхід 
 

Керівник – д.філол.н., проф. Леміш Наталія Євгенівна 

 

 

Переклади творів Ф.М. Достоєвського українською мовою: 
епоха та мова.  Литвин Калерія Валентинівна (науковий керівник –  

д.філол.н., проф. Н.В. Підмогильна), Дніпровський національний уні-

верситет імені Олеся Гончара.  

 

Вживання англійcьких займенників в рoмані Дж. Рoулінг «Гар-

рі Пoттер і в’язень Азкабану» та cпецифіка їх відтворення україн-

ською  мoвoю.   Железняк  Карина  Ігорівна   (науковий  керівник  –  
д.філол.н., доц. Т.О. Анохіна), Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійського модального дієслова 

should в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Гончарова Вероніка Олек-
сандрівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

«Gözleriň» Махтумкули и его переводы на русский и англий-
ский языки. Агаєва Огулджан Магтимгулиївна (науковий керів-

ник – к.філол.н., доц. Т.Є. Недашківська), Житомирський державний 

університет імені Івана Франка. 

 

Специфіка відтворення англійських зворотних займенників в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Безелюк Анастасія Олександрівна 
(науковий керівник – д.філол.н, доц. Т.О. Анохіна), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Народный колорит в стихотворении Махтумкули «Gözel sen» и 

его русском и английском переводах. Агаєва Гулалек Магтим-

гулиївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. Т.Є. Недашківська), 
Житомирський державний університет імені Івана Франка. 
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Метафора у сфері сучасної англійської політичної комунікації: 

перекладацький аспект. Руденко Олена Анатоліївна (науковий 

керівник – к.філол.н., доц. О.М. Василенко), Національний педагогіч-
ний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Метафора гри в любовному дискурсі: перекладацький аспект. 

Волкова Євгенія Федорівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. 
В.Б. Скрябіна), Київський національний лінгвістичний університет. 

 

Вживання англійських іменників на позначення етнографічних 

реалій і специфіка їх відтворення українською мовою. Сіяковська 

Катерина Сергіївна (науковий керівник – к.філол.н. Ю.В. Орлова), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
 

Специфіка відтворення англійських дієслів на позначення 

емоцій в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Барановська Катерина 
Вячеславівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. С.А. Матвєєва), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських дієслів на позначення 

мовленнєвої діяльності в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану» українською мовою: корпусний підхід. Бойко 
Марина Володимирівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. 

Ю.В. Кононець), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських власних назв на позна-

чення героїв в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азка-

бану» українською мовою: корпусний підхід. Буділовська Кате-
рина Сергіївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. М.І. Онищук), 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських дієслів на позначення руху 

в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Гладченко Юлія Іванівна (науко-

вий керівник – к.філол.н., доц. Ю.В. Кононець), Національний педаго-
гічний університет імені М.П. Драгоманова. 
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Специфіка відтворення англійських особових займенників в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-
ською мовою: корпусний підхід.  Гребень Ольга Василівна (науко-

вий керівник – д.філол.н, доц. Т.О. Анохіна), Національний педаго-

гічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прикметників на позна-

чення зовнішнього вигляду героїв в романі Дж. Роулінг «Гаррі 

Поттер і в’язень Азкабану» українською мовою: корпусний підхід. 
Дідович Тетяна Олександрівна (науковий керівник – д.філол.н., 

проф. Н.Є. Леміш), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських неозначених займенників 

в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Железняк Карина Ігорівна (науко-
вий керівник – д.філол.н, доц. Т.О. Анохіна), Національний педагогіч-

ний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прислівників на позна-

чення частотності дії в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень 

Азкабану» українською мовою: корпусний підхід. Загорулько 
Олексій Олександрович (науковий керівник – д.філол.н, доц. 

Т.О. Анохіна), Національний педагогічний університет імені М.П.Дра-

гоманова. 

 

Специфіка відтворення англійського модального дієслова can в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Ломачевська Інна Віталіївна 
(науковий керівник – д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських іменників Singularia 

tantum в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Дегтярьов Данило Мико-

лайович (науковий керівник – к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва), Націо-
нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
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Специфіка відтворення англійських дієслів на позначення ма-

гічних дій в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Сочка Марія Ярославівна 
(науковий керівник –д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прикметників вищого 

ступеня в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Дімова Валентина Васи-

лівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. М.І. Онищук), Національ-
ний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прислівників на позна-

чення місця в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азка-

бану» українською мовою: корпусний підхід. Каверіна Ельміра 

Сергіївна (науковий керівник – к.філол.н. Ю.В. Орлова), Національ-

ний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  
 

Специфіка відтворення англійських слів категорії стану в ро-

мані Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» українською 
мовою: корпусний підхід. Кобижча Крістіна Вадимівна (науковий 

керівник – к.філол.н. Ю.В. Орлова), Національний педагогічний уні-

верситет імені М.П. Драгоманова. 
 

Специфіка відтворення англійських модальних слів в романі 

Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» українською мо-

вою: корпусний підхід. Лисак Анна Вікторівна (науковий керівник 
– к.філол.н. Ю.В. Орлова), Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських вказівних займенників в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Проценко Валентина Віталіївна 
(науковий керівник – к.філол.н. Ю.В. Орлова), Національний педаго-
гічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прислівників способу дії в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською  мовою:  корпусний  підхід.  Стень Ірина Богданівна  (науко- 
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вий керівник – к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва), Національний педаго-

гічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських іменників Pluralia tantum 

в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Цаль Максим Русланович (науко-

вий керівник – к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва), Національний педаго-
гічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прикметників найвищого 

ступеня в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Ярошенко Катерина 

Леонідівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ю.В. Кононець), 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прислівників міри та сту-

пеня в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» 

українською мовою: корпусний підхід. Вовкогон Аліна Володими-

рівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. С.А. Матвєєва), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
 

Специфіка відтворення англійських прикметників на позна-

чення магічних ознак в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’я-

зень Азкабану» українською мовою: корпусний підхід. Костюк 

Дар’я Петрівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення питальних англійських займенників в 

романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» україн-

ською мовою: корпусний підхід. Москаленко Аліна Сергіївна 
(науковий керівник – к.філол.н., доц. С.А. Матвєєва), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка відтворення англійських прикметників на позна-

чення абсолютних якостей в романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану» українською мовою: корпусний підхід. 

Овдієнко Оксана Володимирівна (науковий керівник – к.філол.н., 
доц. С.А. Матвєєва), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 
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Секція 5. 

Методичні аспекти вивчення  

художніх і масмедійних текстів 

 
Керівник – к.філол.н., доц. Аскерова Ірина Аліївна 

 

 
Формування у старшокласників навичок відтворення світо-

гляду при вивченні біографії письменника. Дорофєєва Ольга Ми-
колаївна (науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.Ф. Мірошниченко), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Освітні ігрові технології у підручниках зарубіжної літератури 

для загальноосвітньої школи. Найдич Юлія Володимирівна (науко-

вий керівник – д.пед.н., проф. Л.Ф. Мірошниченко), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Робота зі словником на уроках російської мови в основній 

школі. Жуманазаров Мухаммаджон Шухрат огли (науковий керів-
ник – д.філол.н., проф. Л.М. Руденко), Херсонський державний уні-

верситет. 

 

Формування пунктуаційних навичок в учнів 8-9 класів на 
уроках російської мови. Літвякова Марина Ігорівна (науковий 

керівник – д.філол.н., проф. Л.М. Руденко), Херсонський державний 

університет. 

 

Теоретико-методичні особливості формування граматичної 

компетентності учнів у початковій школі. Корюкіна Олена 
Вікторівна  (науковий керівник – к.пед.н., доц. О.С. Божок), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  

 

Особливості викладання польської фонетики та орфографії в 

українських загальноосвітніх навчальних закладах. Пильщик 

Катерина Олександрівна  (науковий керівник – к.філол.н., доц. 

І.А.Аскерова), Національний педагогічний університет імені М.П.Дра-
гоманова.  
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Заголовок у мові газет та методика його вивчення на уроках із 

розвитку зв’язного мовлення. Колос Оксана Володимирівна (науко-

вий керівник – к.філол.н., доц. Р.Я. Гладкова), Херсонський держав-
ний університет. 

 

Комікс як засіб формування англомовної комунікативної ком-

петентності у говорінні та аудіюванні студентів-філологів. Ріонідзе 
Ія Нодарівна (науковий керівник – к.пед.н., доц. О.С. Божок), Націо-

нальний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Национально-культурная составляющая эмотивов на мате-

риале интернет текстов. Никитенко Катерна Вадимівна (науковий 

керівник – к.філол.н., доц. А.М. Приймак), Житомирський державний 
університет імені Івана Франка. 

 

Морально-этические понятия в экспериментальном исследо-

вании. Лобода Маріна Петрівна (науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Т.Є. Недашківська), Житомирський державний університет імені 

Івана Франка. 

 
 

 

 

 

Секція 6. 

Літературознавчі аспекти вивчення художніх текстів 

 
Керівник – д.філол.н., проф. Корнієнко Оксана Олександрівна 

 
Модус страху: когнітивний і тілесний виміри (на матеріалі 

оповідання Стівена Кінга «Крауч-енд»). Борзова Марія Олексіївна 
(науковий керівник – д.філол.н., доц. Л.Я. Мірошниченко), Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 
 

Міф про вічне повернення та його інтерпретація в романі 

Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття». Замикула Єлизавета 

Євгенівна (науковий керівник – д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко), 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
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Сутність конфлікту та засоби його розкриття в романі 

Ф.С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» та кінематографічній інтер-

претації База Лурманна. Гречковська Олеся Юріївна (науковий 
керівник – д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко), Національний педагогіч-

ний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Художні особливості та проблематика роману У. Теккерея «Яр-
марок суєти». Петришена Тетяна Михайліна (науковий керівник – 

д.філол.н., проф. О.В. Юферева), Національний педагогічний універ-

ситет імені М.П. Драгоманова. 

 

Роман Джордж Еліот «Млин на Флосі» в контексті ранньої 

творчості письменниці. Лужецька Тетяна Романівна (науковий 

керівник – д.філол.н., проф. О.С. Анненкова), Національний педаго-
гічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Роман Ч. Діккенса «Великі сподівання» в контексті творчості 

письменника. Берулько Ганна Валеріївна (науковий керівник – 
д.філол.н., проф. О.С. Анненкова), Національний педагогічний універ-

ситет імені М.П. Драгоманова. 

 

Художні особливості мемуарів У. Черчілля. Бірюк Владислав 

Вікторович (науковий керівник – д.філол.н., проф. Т.А. Пахарєва), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Жанрові ознаки антиутопії в романі Буалема Сансаля «2084». 

Зварич Тарас Романович (науковий керівник – д.філол.н., проф. 

О.О. Корнієнко), Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова. 

 

Поетика новели Г. фон Клейста. Нечипоренко Дарина Сергіївна 

(науковий керівник – д.філол.н., проф. О.В. Юферева), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Національна ідентичність в історичній прозі Юрія Мушкетика. 
Григорович Олександра Богданівна (науковий керівник – к.філол.н. 

І.А. Зелененька), Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського.  
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Дзеркальний метафоризм у романі Оскара Вайлда «Портрет 

Доріана Грея». Кундюба Сніжана Іванівна (науковий керівник – 

к.філол.н. А.С. Бугрій), Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. 

 

Художній світ повісті Володимира Рудківського «Потерчата». 

Борисова Наталія Валентинівна (науковий керівник – к.філол.н., 
доц. А.П. Віннічук), Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського. 

 

Психологізм новели Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи». 

Дерещук Вікторія Вікторівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. 

А.П. Віннічук), Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського. 

 

Пейзажно-предметна образність в оповіданнях Кіплінга 1880-

х рр. Самонюк Анна Олександрівна (науковий керівник – к.філол.н., 
доц. О.М. Костюк), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

 

Прийом створення комічного в романі І. Ільфа та Є. Петрова 

«12 стільців» та його екранізаціях. Ткаченко Анна Олегівна (науко-

вий керівник – к.філол.н. Н.К. Загребельна), Національний педагогіч-
ний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Тема любові у творчості О. Купріна та К. Гамсуна. Кальчина 

Катерина Олександрівна (науковий керівник – к.філол.н. Г.М. Шу-
берт), Національний педагогічний університет імені М.П. Драго-

манова. 

 

Система образів в антиутопіях Дж. Орвелла. Колосай Юлія 

Володимирівна (науковий керівник – к.філол.н., доц. О.М. Костюк), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

 

Специфіка художнього світу в романі Дж. Фаулза «Коханка 

французького лейтенанта». Багрій Юлія Сергіївна (науковий 

керівник – к.філол.н. Г.М. Шуберт), Національний педагогічний уні-
верситет імені М.П. Драгоманова. 
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Белетристика для дітей як палімпсест. Миргородська Ольга 

Анатоліївна (науковий керівник – к.філол.н., доц. А.А. Михайлова), 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 
 

Ціннісний конфлікт у романі-антиутопії Р. Бредбері «451 за 

Фаренгейтом». Борсук Дарія Вікторівна (науковий керівник – 

к.філол.н. Н.К. Загребельна), Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова. 

 

Образ сищика в детективах А. Крісті (на матеріалі циклів про 

Міс Марпл та Еркюля Пуаро). П’явка Юлія Констянтинівна 
(науковий керівник – к.філол.н. Н.К. Загребельна), Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
 

Біблійні мотиви, образи і сюжети у романі Д. Брауна «Код да 

Вінчі». Радич Аліна Юріївна (науковий керівник – к.філол.н. 

Г.М. Шуберт), Національний педагогічний університет імені М.П.Дра-
гоманова. 

 

Концепція людини в «Анакреонтичних піснях» Г. Державіна. 
Шоботенко Юлія Олегівна (науковий керівник – к.філол.н. О.М. Бо-

ровська),  Національний педагогічний університет імені М.П. Драго-

манова. 
 

Проблематика та художні особливості роману С. Фіцджеральда 

«Великий Гетсбі». Поліковська Кароліна Володимирівна (науковий 

керівник – к.філол.н. Г.М. Шуберт), Національний педагогічний уні-
верситет імені М.П. Драгоманова. 

 

 

 


