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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Період-портрет як засіб творення художнього образу 

Тітова Ольга Борисівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Лінгвістичні тактики декодування макросмислу англомовного художнього 

твору  

Андрущенко Вікторія Олегівна 

кандидат філологічних наук 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Жанры речи интернет-порталов индустрии моды 

Шлапаков Олег Сергеевич 

кандидат филологических наук 

Горловский иститут иностранных языков 

ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 

 

9. Про специфіку композиційно-стилістичної побудови роману 

О. Солженіцина «У колі першому» 

Міняйло Наталія Вікторівна 

аспірант 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

10. The textological and language structure of the text «Manaqib-i Ibrahim 

Gulshani» 

Hajar Hajimammad gizi Valiyeva 

PHD student  

Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of Azerbaijan  

National Academy of Sciences (Baku, Azerbaijan) 

 



11. Про гендерну лінгвістику як стратегію дослідження гендерних 

стереотипів у художньому дискурсі 

Віхман Світлана Леонідівна  

магістрантка  

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Психолого-педагогічна інтерпретація мови та мовлення 

 

Керівник: Радіонова Тетяна Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Переклад Ярослава Василівна 

викладач 

 

1. Навчання полілогічного мовлення  як методична проблема 

Радіонова Тетяна Михайлівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Об ортологическом тренинге 

Маторина Наталья Михайловна 

кандидат филологических наук, доцент 

ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 

 

3. Teaching pronunciation: language is more than a bunch of sounds 

Афоніна Ірина Юріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет  

імені Володимира Даля 

 

4. Дослідження ефективності використання інформаційних технологій на 

практичних заняттях при вивченні англійської мови студентів 1 курсу. 

Гладка Ірина Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Гвоздецька Катерина Олександрівна 

асистент 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

5. Інтуїція та почуття мови як складова мовної здатності 

Переклад Ярослава Василівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



 

6. Комунікативна компетенція майбутнього юриста 

Яремчук Наталія Сергіївна  

кандидат педагогічних наук, доцент 

Тарасенко Катерина Сергіївна 

студентка 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

7. Аспекти методики викладання української мови в контексті концепції 

розвитку освіти у вишах України 

Колосова Ольга Володимирівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Основні типи труднощів при навчанні аудіюванню 

Шарко Альбіна Анатоліївна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Гра як мотивуючий засіб на заняттях німецької мови 

Бірюкова Ірина Петрівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10. Ділове листування як засіб навчання французького ділового письмового 

мовлення 

Чурсінова Олена Олександрівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Необхідність використання наочності на уроці іноземної мови 

Чабанова Інна Вячеславівна  

викладач  

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя 

 

Керівник: Марченко Тетяна Михайлівна 

доктор філологічних наук, професор 



Секретар: Пилипенко Ольга Володимирівна 

магістрантка 

 

1. Тема мистецтва у новелах Г. Джеймса «The Author of Beltraffio» та «The 

Lesson of the Master» 

Комаров Сергій Анатолійович 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

2. Эстетическая категория «национальный характер» в ракурсе современных 

литературоведческих исследований 

Марченко Тетяна Михайлівна 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

3. Діалог культур як основа вищої гуманітарної освіти 

Горлова Олена Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

4. Картина М. Ґе «“Що є істина?” Христос і Пілат» у творчій рецепції 

Б. Антоненка-Давидовича 

Протопопова Катерина Олександрівна 

магістр, викладач 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

5. Етноконфесійні аспекти історичної прози О. Дюма (на матеріалі романів 

«Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок п’ять») 

Пилипенко Ольга Володимирівна 

магістрантка 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Проблема митця і мистецтва в українській літературі 

Магда Поліна Миколаївна 

аспірантка  

кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

7. Релігійна проблематика роману Г. Сенкевича «Quo vadis» 

Ковтунович Андрій Дмитрович 

магістрант 

Горлівський інститут іноземних мов  

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nachkaf/kaf-pmtp-menu


ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

  

 

СЕКЦІЯ 7 

Письменник та його час: історична доля авторства 

 

Керівник: Вєрнік Ольга Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Жмурко Маргарита Олександрівна 

магістрантка 

 

1. Художній образ письменника у романі Ф. Беґбеде «Уна і Селінджер» 

Криворучко Світлана Костянтинівна 

доктор філологічних наук, професор 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

2. Політична кон’юнктура в панегіриках Митрофана Довгалевського 

Журавльова Світлана Сергіївна  

кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства  

Бердянський державний педагогічний університет 

 

3. Полеміка «Серапіонових братів» з С. Городецьким та Я. Яковлєвим 

 Вєрнік Ольга Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

4. Валерій Брюсов ‒ перекладач французької поезії  

Жмурко Маргарита Олександрівна 

магістрантка 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

5. Філософські засади у творчості Еріка-Емманюеля Шмітта 

Васильєва Ольга Сергіївна 

аспірантка кафедри романської філології та перекладу  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  

 

6. Романтична естетика у баладах Р. Сауті «Доніка» та «Адельстан» 

Золотухіна Світлана Едуардівна 

магістрантка  

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

 



СЕКЦІЯ 8 

Сучасні аналітичні стратегії літературного твору 

 

Керівник: Романова Олена Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Юрченко Інна Дмитрівна  

викладач 

 

1. Художні функції геотопосів у повісті Ч. Мілоша «Долина Ісси» 

Ковпік Світлана Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

2. Интертекстуальность как метод деконструкции в романе А. Брусникина 

«Герой иного времени» 

Романова Олена Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

3. Cмислові опозиції як композиційний прийом в повісті «Grand Canyon, Inc.» 

Персиваля Еверета 

Шкуропат Марина Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

4. Проблема самоідентичності у романі Емі Тан «The Hundred Secret Sences» 

Юрченко Інна Дмитрівна  

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. Прізвище Мещерських в оповіданнях Івана Буніна  

Потреба Надія Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Психологія характерів у романі Сергія Жадана «Інтернат» 

Скляр Ірина Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

7. Художній образ наратора-письменника в наративних моделях сучасної 

української повісті 



Резніченко Юлія Олегівна  

аспірантка кафедри української літератури  

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

8. До питання про вивчення гендерних стереотипів у сучасному 

українському літературознавстві 

Зеленська Ліана Миколаївна 

магістрантка 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 9 

Поетика жанрових модифікацій  

у контексті розвитку сучасного літературознавства 

 

Керівник: Скляр Ірина Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Фоменко Олег Русланович 

магістрант 

 

1. Теорія індивідуальності та психобіографізм у творчості Д. Г. Лоуренса  

Скляр Ірина Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

2. Роман П. Акройда «Chatterton» як твір історіографічної метапрози 

Фоменко Олег Русланович 

магістрант 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

3. Художні особливості моделювання часу й простору в історичній прозі 

Михайла Старицького 

Троша Наталія В'ячеславівна  

кандидат філологічних наук, старший викладач  

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

 

4. Жанр кіноповісті в творчій спадщині О. П. Довженка: художньо-стильові 

особливості  

Муратова Ольга Віталіївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 



 

5. Екзистенційна проблематика в щоденнику Паули Модерзон-Бекер 

Морозова Людмила Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Черты антиутопии в повести В. Г. Сорокина «День опричника» 

Лукашенко Данило Миколайович 

магістрант 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

7. Просторова опозиція «Петербург – Горбатовське» у художньому світі 

пенталогії Вс. С. Соловйова «Хроніка чотирьох поколінь» 

Карпіна Олена Сергіївна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

8. «Щоденник» Михаїла Себастьяна як віддзеркалення повсякденності в 

Бухаресті в міжвоєнний період  

Іртуганова Тетяна Русланівна 

викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

 

СЕКЦІЯ 10 

Експлікація ментальності в художніх вимірах 

 

Керівник: Новиков Анатолій Олександрович 

доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Писарев Олександр Олександрович 

магістрант 

 

1. Концепт «смак» як виразник національно-культурної специфіки людської 

свідомості у творчості Світлани Пиркало  

Дмитренко Вікторія Ігорівна 

доктор філологічних наук, професор 

Криворізький державний педагогічний університет  

 

2. Стани світу в повісті «Тарас Бульба» М. В. Гоголя  

Ткаченко Кіра Анатоліївна  

кандидат філологічних наук, старий викладач 

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 Сулакова Олена Миколаївна 



вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 м. Слов'янськ 

 

3. Структурування літературеми «Хліб» у «Повісті минулих літ» 

Подрига Володимир Миколайович  

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

 

4. Драматургія Марка Кропивницького слобожанського періоду: образи і 

прообрази 

Новиков Анатолій Олександрович 

доктор філологічних наук, професор 

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

  

5. Жіночі образи роману Г. Джеймса «Washington Square» у ракурсі гендерної 

проблематики  

Алексєєва Олена Мухтараліївна 

викладач  

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Функціонування біблійних пророцтв про Ісуса Христа у романі 

Н. Казандзакіса «Остання спокуса» 

Писарев Олександр Олександрович 

магістрант  

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет 
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