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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11
00

–12
30 

– Відкриття конференції. Пленарне засідання 

в ауд. 201 корп. 2, вул. Садова, 78а та  

онлайн як Google Meet: https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk  

 

12
30

–12
40

 – Перерва 

 

12
40

–14
00 

– Робота секцій аудиторна й онлайн  

(див. аудиторії та покликання під назвами секцій) 

 

14
00

–14
15

 – Закриття конференції (https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk) 

 

Виступ на пленарному та секційних засіданнях – до 10 хвилин 

 

 

 

https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk
https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Бєліцька Євгенія Миколаївна,  

директор Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», кандидат філологічних наук, доцент 

 

Марченко Тетяна Михайлівна,  

заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», доктор філологічних наук, професор 

 

Мараховська Валентина Гаврилівна, 

декан факультету соціальної та мовної комунікації Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

кандидат філологічних наук, доцент  
 

 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Аксіологічна специфіка конотоніма Адам / нім. Adam / англ. Adam 

у фразеології: формування лінгвістичної та соціокультурної компетенції 

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

Бевз Юлія Сергіївна, магістрантка; 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

Структурні особливості фразових дієслів у творі Гарпер Лі «Убити 

пересмішника» 

Долиніна Єлизавета Сергіївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Панченко Віолетта Володимирівна, 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

 

Функціонування сленгових неологізмів в англомовному тексті 

онлайн ЗМІ 

Фролова Інга Анатоліївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Андрущенко Вікторія Олегівна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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Щодо необхідності вивчення приєднувальної конструкції та 

парцельованого речення в шкільному курсі 

Чернишенко Альона Сергіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Богдан Валерій Володимирович,  

Бердянський державний педагогічний університет 

 

Проєкти із застосуванням новітніх інформаційних технологій у 

позакласній роботі з англійської мови 

Шевченко Юлія Вячеславівна, студентка; 

наук. керівник – викладач Лозова Тетяна Олександрівна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

Гейміфікація в системі сучасних технологій навчання 

Псарьов Михайло Михайлович, студент; 

наук. керівник – ст. викладач Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 
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СЕКЦІЙНА РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

25 листопада 2021 року 

 

СЕКЦІЯ 1 

Динамічні процеси в лексичній системі англійської мови. 

Текст як об’єкт лінгвостилістичного й лінгвопрагматичного аналізу. 

Проблеми функціональної граматики 

(ауд. 214/2 та https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk) 

 

Голова – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської 

філології та перекладу Андрущенко Вікторія Олегівна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації Калінкіна 

Аліна Сергіївна (гр. 304а) 

 

1. Оказіоналізм у художньому тексті: структура та функції 

Алексєєва Марія Вікторівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Добровольська Леся 

Станіславівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

2. «Маскулінність» промов Барака Обами 

Андрюшкіна Ольга Ігорівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Салюк Богдана 

Анатоліївна, Бердянський державний педагогічний університет 

 

3. Власні імена як джерело поповнення фразеологічних одиниць англійської 

мови 

Безсонов Олександр Олександрович, студент; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Типологія евфемізмів 

В’юнник Тетяна Олександрівна, магістрантка; 

наук. керівник – д-р пед. наук, проф. Бельмаз Ярослава 

Миколаївна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

 

5. Неологізми як невід’ємна частина сучасної англійської мови 

Гладкова Аліна Дмитрівна, магістрантка;  

наук. керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Панченко Віолетта 

Володимирівна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

https://meet.google.com/bex-zsgf-qgk
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6. Реферування міфопоетики за допомогою перекладацьких трансформацій 

Давиденко Софія Євгенівна, студентка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Халабузар Оксана 

Анатоліївна, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

7. Лікарські трави: методика дослідження 

Калінкіна Аліна Сергіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Семантичні особливості англомовних фразеологізмів із компонентами 

white та black 

Кірчева Юлія Олександрівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Калужська Лілія 

Олегівна, Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

 

9. Конверсія як спосіб словотворення в сучасній англійській мові 

Корнєєва Юліана Сергіївна, студентка; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10. Співвідношення між членами словосполучення в давньоанглійській мові 

Маслій Ольга Олександрівна, магістрантка; 

наук. керівник – д-р пед. наук, проф. Бельмаз Ярослава 

Миколаївна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

 

11. Стилістичні та синтаксичні особливості рекламного тексту 

Михайлишина Ольга Володимирівна, студентка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Шиманович Ірина 

Вікторівна, Бердянський державний педагогічний університет 

 

12. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у трилогії Сюзанни 

Коллінз «Голодні ігри» 

Старюк Олена Олександрівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, ст. викл. Панченко Віолетта 

Володимирівна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 
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13. Взаємозв’язок понять «meaning», «concept» та «reference» в новелі 

Ернеста Хемінгуея «Кішка на дощі» 

Тарасова Ганна Василівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Мироненко Тетяна 

Платонівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

14. Критерії розпізнавання символу в тексті 

Ткаченко Лілія Валеріївна, магістрантка; 

наук. керівник – д-р пед. наук, проф. Бельмаз Ярослава 

Миколаївна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

Прагматика й семантика дискурсу. 

Питання інформативного перекладу 

(ауд. 206 та https://meet.google.com/zon-poke-whk) 

 

Голова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології 

та перекладу Круть Олена Володимирівна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації 

Петриченко Тетяна В’ячеславівна (гр. 304а) 

 

1. Риторика публічного виступу в англомовному мотиваційному дискурсі 

особистості 

Айгістова Аміна Рафаїлівна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Гендерні стереотипи в медійному інтернет-дискурсі 

Александрова Анастасія Миколаївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Мовні засоби емоційного впливу медіатекстів ЗМІ 

Ємельянова Ганна Дмитрівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Андрущенко Вікторія 

Олегівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

https://meet.google.com/zon-poke-whk
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4. Евіденційність як основний механізм фреймінгу британського 

екологічного медіа-дискурсу 

Зенякін Олексій Сергійович, магістрант; 

наук. керівник – д-р філол. наук, проф. Морозова Олена 

Іванівна, Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна 

 

5. Методологічні основи становлення усного перекладача 

Коваленко Катерина Іванівна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Відтворення концептів у романі-антиутопії 

Крикунова Ксенія Олексіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Врахування структурних типів метафоричної термінології при перекладі з 

англійської мови українською 

Морозов Володимир Олександрович, студент; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Теоретичні основи й мовленнєві засоби лінгвостилістичної еквівалентності 

Мосейчук Марк Олександрович, студент; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Концепт СУСПІЛЬСТВО в романі-антиутопії 

Петриченко Тетяна В’ячеславівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

10. Гумор як різновид комічного: критерії виокремлення, теорії реалізації та 

засоби вираження 

Рассоха Крістіна Віталіївна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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11. Порівняльна характеристика англійських та українських прислів’їв і 

приказок 

Тарасова Юлія Олександрівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

12. Запозичення як процес взаємодії двох мовних систем та засоби їх 

відтворення українською мовою 

Федоренко Карина Андріївна, студентка; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

13. Концепт ДОЛЯ в картині світу (на матеріалі англійської та 

української мов) 

Філіппова Інна Геннадіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

14. Переклад інфінітива та інфінітивних зворотів (на матеріалі газетно-

інформативних текстів) 

Шевченко Катерина Сергіївна, студентка;  

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

15. Лексично-граматичні особливості різномовних текстів на Урядовому 

порталі Кабінету Міністрів України 

Яценко Софія Сергіївна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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СЕКЦІЯ 3 

Формування лінгвістичної та соціокультурної компетенції  

в прикладному аспекті 

(ауд. 207 та https://meet.google.com/xer-vmjb-ztu) 

 

Голова – старший викладач кафедри англійської філології та перекладу 

Корольова Олена Юріївна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації 

Кривенчук Альона Ігорівна (гр. 341) 

 

1. Медіакомпетентність як невід’ємна складова професійної кваліфікації 

сучасного вчителя англійської мови 

Ворошилова Владислава Владиславівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. National and Cultural Specifics of Emotion Expression in English: Problems of 

Research in the XXI Century 

Кольцова Олена Сергіївна, аспірантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Громовенко Вікторія 

Володимирівна, Міжнародний гуманітарний університет 

 

3. Специфіка етикетних формул в англійській мові 

Корольова Олена Юріївна, ст. викладач кафедри англійської 

філології та перекладу, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Ідіоми порівняння в оригіналі й перекладі 

Кривенчук Альона Ігорівна, студентка; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. Репрезентація концепту РОЗУМ в англійських та українських 

фразеологізмах 

Кривенчук Альона Ігорівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

 

https://meet.google.com/xer-vmjb-ztu
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6. Концепт СЛАВА в національній картині світу британців 

Орлова Ольга Олександрівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Концепт ДУША: теоретичне підґрунтя 

Пасько Ірина Ігорівна, студентка;  

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Визначення етапів розвитку критичного мислення у дітей на уроках 

англійської мови 

Помазан Тетяна Геннадіївна, студентка;  

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

9. Персоналії сучасного українського перекладознавства: матеріали до 

дистанційного курсу «Теорія та практика перекладу» 

Пиндик Ольга Ігорівна, студентка;  

наук. керівник – д. філол. наук, проф. Краснобаєва-Чорна 

Жанна Володимирівна, Донецький національний університет 

імені Василя Стуса 

 

10. Гра як засіб вивчення іноземної мови у школі 

Радченко Дарія Вікторівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

11. Автентичні матеріали у формуванні лексичної компетентності учнів на 

початковому етапі вивчення англійської мови 

Татаріна Оксана Олександрівна, студентка; 

наук. керівник – докт. пед. наук, доц. Ярова Олена Борисівна, 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

12. Цінності життя: експериментальний вимір 

Ходжаєва Олена Олегівна, аспірантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Громовенко Вікторія 

Володимирівна, Міжнародний гуманітарний університет 
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13. Репрезентація концепту ЧАС в англійській та українській мовах 

Шевченко Юлія Вячеславівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

Новітні технології в навчанні іншомовної комунікації. Частина 1 

(ауд. 212 та https://meet.google.com/zfy-ttfx-ovs) 

 

Голова – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Шкуропат Марина Юріївна 

 

Секретар – магістрантка факультету соціальної та мовної комунікації 

Васильченко Надія Вікторівна (гр. 606а) 

 

1. Розвиток комунікативних умінь учнів на основі проєктної технології 

Андрієнко Вікторія Володимирівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Добровольська Леся 

Станіславівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

2. Актуальність та проблематика викладання німецької мови в школах 

Борунова Аміна Олексіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

3. Інструменти дистанційного навчання англійської мови: теоретико-

методичний аспект 

Васильченко Надія Вікторівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Впровадження міжнародних тестів у систему оцінювання умінь та навичок 

з іноземної (англійської) мови в навчальному процесі 

Герасименко Катерина Анатоліївна, магістрантка;  

наук. керівник – ст. викладач Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

https://meet.google.com/zfy-ttfx-ovs
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5. Age Appropriate Technologies in Teaching Listening 

Даскал Наталія Геннадіївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Баркасі Вікторія 

Володимирівна, Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

 

6. Мультисенсорний метод як засіб формування мовної компетенції при 

вивченні англійської мови 

Дубік Ольга Станіславівна, магістрантка;  

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Актуалізація концептів віртуальної культури новоутворень сучасної 

англійської мови 

Зейналова Аліна Ровшанівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Круть Олена 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Застосування медіаосвітніх елементів у практиці викладання зарубіжної 

літератури 

Зеленяєв Ігор Олексійович, магістрант; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Особливості навчання іноземної мови в закладах дошкільної освіти 

Кононихіна Діана Сергіївна, студентка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

10. Особливості формування граматичних навичок при дистанційній формі 

навчання 

Костюк Ганна Олегівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Баркасі Вікторія 

Володимирівна, Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 
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11. Змістовно-цільовий аспект інтегрованого навчання (CLIL) у процесі 

викладання англійської мови 

Костюкова Яна Валеріївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Добровольська Леся 

Станіславівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

12. Новітні технології в навчанні іншомовної комунікації 

Кулішова Олена Миколаївна, учитель англійської мови  

Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10  

Добропільської міської ради Донецької області 

 

13. Інструменти інтерактивної взаємодії з учнями на уроках англійської мови 

в ЗЗСО 

Майська Юлія Володимирівна, магістрантка, 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

Новітні технології в навчанні іншомовної комунікації. Частина 2 

(ауд. 213 та http://meet.google.com/zki-jopz-uvs) 

 

Голова – викладач кафедри англійської філології та перекладу Соколова 

Анастасія Євгенівна 

 

Секретар – магістрантка факультету соціальної та мовної комунікації 

Смирнова Наталія Костянтинівна (гр. 609г) 

 

1. Порівняльний аналіз перспектив навчання німецької та англійської мови 

в середній школі 

Михайлишина Ольга Володимирівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

2. Сучасні концепції викладання іноземної мови в загальноосвітніх закладах 

Неліпа Ольга Вікторівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Богдан Валерій 

Володимирович, Бердянський державний педагогічний 

університет 

 

http://meet.google.com/zki-jopz-uvs
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3. Використання інфографіки в умовах компетентнісного підходу до 

навчання 

Нечитайло Валентин Романович, магістрант; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Імплементація новітніх технології в навчанні іншомовної комунікації 

Панченко Юлія Геннадіївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Добровольська Леся 

Станіславівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

5. Цифрова творчість учнів на уроках англійської мови 

Політова Вікторія Вікторівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Медіаосвіта школярів старшої школи на заняттях з англійської мови: 

міжнародний досвід та українські перспективи 

Ратинський Дмитро Ярославович, магістрант; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Андрущенко Вікторія 

Олегівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Формування медіаграмотності учнів шляхом використання медіаосвітніх 

технологій на уроках англійської мови 

Сарієнко Марина Анатоліївна, вчитель англійської мови, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 

Мирноградської міської ради Донецької області 

 

8. Сервіси миттєвого опитування на уроках англійської мови в ЗЗСО 

Смирнова Наталія Костянтинівна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шкуропат Марина 

Юріївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Формування іншомовної комунікативної компетентності шляхом 

упровадження онлайн-технологій у навчання 

Соболь Дарина Давидівна, студентка; 

наук. керівник – викладач Лозова Тетяна Олександрівна, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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10. Фідбек як ефективний інструмент дистанційного навчання на уроках 

англійської мови 

Соляр Карина Вячеславівна, студентка;  

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Маслова Аліна 

Вікторівна, Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

 

11. Метод роботи в групі як засіб інтенсифікації навчання англійській мові 

Суботіна Євгена Анатоліївна, магістрантка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Добровольська Леся 

Станіславівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

12. Інтегрований підхід до вивчення англійської мови в початковій школі 

Філонова Інна Борисівна, магістрантка; 

наук. керівник – д-р пед. наук, проф. Долинський Євген 

Володимирович, Комунальний заклад «Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія» 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

Авторський стиль і художній переклад.  

Актуальні проблеми психолінгвістики та мовної політики 

(ауд. 204 та https://meet.google.com/thf-tpmv-sky) 

 

Голова – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу Ясинецька Олена Анатоліївна 

 

Секретар – студентка факультету соціальної та мовної комунікації 

Онищенко Юлія Валентинівна (гр. 342) 
 

1. Власні імена й прізвиська та їх фонетичне оформлення при перекладі 

Бабіч Єлизавета Сергіївна, студентка; 

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

2. Способи відтворення семантико-граматичних функцій артиклів засобами 

цільової мови 

Біла Христина Романівна, студентка;  

наук. керівник – ст. викл. Корольова Олена Юріївна, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

https://meet.google.com/thf-tpmv-sky
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3. Вплив Е. А. По на розвиток жанру жахів в американській літературі 

Глєбов Артем Левонович, магістрант; 

наук. керівник – д-р філос. в гал. осв., доц. Щербакова Олена 

Леонідівна, Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

 

4. Забезпечення прагмакомунікативної адекватності перекладу художнього 

діалогу 

Карабут Ігор Євгенович, студент; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. Варіативність в українських та російських перекладах вірша Редьярда 

Кіплінга «If» 

Кисільов Олександр Євгенович, студент;  

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Психолінгвістичний портрет головного персонажа фільму Joker 

Левицький Владислав Романович, студент; 

наук. керівник – Лозовська Катерина Олександрівна,  

Криворізький державний педагогічний Університет 

 

7. Лінгвокультурна специфіка відтворення американського сленгу в 

українському кіноперекладі (на матеріалі серіалу The Big Bang Theory / 

«Теорія великого вибуху») 

Онищенко Юлія Валентинівна, студентка;  

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Поняття якості англо-українського кіноперекладу 

Псарьов Михайло Михайлович, студент; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

9. Особливості перекладу фразеологічних одиниць із зоонімальним 

компонентом 

Сокол Наталія Олександрівна, студентка; 

наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Шиманович Ірина 

Вікторівна, Бердянський державний педагогічний університет 
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10. Literary techniques of reflection on religion and magic in J.R.R. Tolkien’s 

The Lord of the Rings 

Соляник Альона Миколаївна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Шередека Галина 

Володимирівна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Відтворення зменшувальних форм слів у англомовному перекладі 

«Лісової пісні» Лесі Українки 

Федчун Катерина Сергіївна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

12. Лінгвостилістичні особливості фільмонімів англомовного кінодискурсу 

та їхніх українських відповідників 

Цибуліна Софія Ігорівна, студентка; 

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

Анатоліївна, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

13. Психолінгвістичний аналіз мовленнєвого портрета Торіна (у фільмі 

«Хоббіт: несподівана подорож») 

Чередніченко Ілля Євгенович, студент; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Бережна Маргарита 

Василівна, Криворізький державний педагогічний університет 

 

14. Female gaze: лінгвістичний аспект (на матеріалі фільмів Pride and 

Prejudice та Twilight) 

Чирва Анна Дмитрівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Бережна Маргарита 

Василівна, Криворізький державний педагогічний університет 

 

15. Психолінгвістичні особливості мовлення Грейс Огустін у фільмі Avatar 

Ярошенко Яна Олегівна, студентка; 

Шаталова Анастасія Олександрівна, студентка; 

наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Бережна Маргарита 

Василівна, Криворізький державний педагогічний університет 
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