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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету – директор Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат філологічних 

наук, доцент Бєліцька Євгенія Миколаївна 

 

Співголови: 

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 

Комаров Сергій Анатолійович – завідувач, професор кафедри світової 

літератури Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», доктор філологічних наук, доцент 

 

Члени оргкомітету: 

Борозенцева Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри психології ГІІМ ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат психологічних 

наук, доцент 

Скляр Ірина Олександрівна – доцент кафедри української філології ГІІМ 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», кандидат 

філологічних наук, доцент 

Кошелева Наталя Геннадіївна – доцент кафедри психології ГІІМ ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Дроздова Діана   Сергіївна   –   доцент   кафедри   психології   ГІІМ   ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат психологічних 

наук 

Ковпік Світлана Іванівна – професор кафедри української та зарубіжної 

літератур Криворізького державного педагогічного університету, доктор 

філологічних наук, професор 

Завацька Наталія Євгенівна – професор кафедри практичної психології та 

соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, доктор психологічних наук, професор 

Кононенко Оксана Іванівна – професор кафедри диференціальної і 

спеціальної     психології     Одеського     національного     університету     імені 

І. І. Мечникова, доктор психологічних наук, професор 

Яланська Світлана Павлівна – професор кафедри психології та педагогіки 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 

доктор психологічних наук, професор 

Несторук Наталя Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки та методики 

викладання ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Єфімов Дмитро Володимирович – доцент кафедри педагогіки та методики 

викладання ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

кандидат педагогічних наук 



Михайлишин Уляна Богданівна – професор кафедри психології 

Ужгородського національного університету, доктор психологічних наук, 

професор 

Ткаченко Людмила Володимирівна – завідувач відділу наукової роботи ГІІМ 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 
Онлайн-платформа Google Meet 

 
11.00–13.00 – Пленарне засідання. 

13.30–16.30 – Робота секцій. 

16.30–17.00 – Підбиття підсумків. 

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин. 

Доповіді на секційних засіданнях – до 15 хвилин. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/xft-bpzf-yrs 
 

 

ВИСТУПИ-ВІТАННЯ: 

Бєліцька Євгенія Миколаївна – голова оргкомітету, директор Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», кандидат філологічних наук, доцент 

Марченко Тетяна Михайлівна – співголова оргкомітету, заступник директора 

з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

доктор філологічних наук, професор 

 
ДОПОВІДІ: 

 
 

1. Технологія соціоністичного аналізу персонажів творів художньої літератури 

Ковпік Світлана Іванівна 

доктор філологічних наук, професор 

Криворізький державний педагогічний університет 

 
 

2. Екзистенційні передумови почуття цінності власного життя у студентів 

Кузнєцов Марат Амірович 

доктор психологічних наук, професор 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Діаб Набіл 

співробітник відділення нетрадиційної медицини 

шпиталь Аль Амірі (Кувейт) 
 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xft-bpzf-yrs


3. Психологічне здоров’я особистості: детермінанти забезпечення 

Яланська Світлана Павлівна 

доктор психологічних наук, професор 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

 
4. Рецепція фрейдизму в літературі модернізму і постмодернізму 

Комаров Сергій Анатолійович 

доктор філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
 

5. Українська рецепція художніх творів англійського Ренесансу (до питання 

перекладу творів Томаса Неша рідною мовою) 

Федоряка Людмила Діамарівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 



СЕКЦІЯ 1 

Проблема психологізму в класичній та сучасній літературі 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/vcs-tpjs-iqs 
 

Керівник: Комаров Сергій Анатолійович 

доктор філологічних наук, доцент 

Секретар: Алексєєва Олена Мухтараліївна 

старший викладач 

 

1. Трансформація форм і засобів класичного психологізму в новітній зарубіжній 

літературі 

Кеба Олександр Володимирович 

доктор філологічних наук, професор 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

 

2. Романтична «хвороба століття» та егоцентризм 

Жужгіна-Аллахвердян Тамара Миколаївна 

доктор філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

3. Світ подорожей Олени Кисілевської  
Жиленко Ірина Рудольфівна 

доктор філологічних наук, доцент 

Сумський державний університет 
 

4. Полімонолог і монорозповідь у творчості Михайла Слабошпицького 

Голобородько Ярослав Юрійович 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

5. «Пам’ятаю, як він помер. Я його вбив…». Прикмети психотрилеру в романі 

«ТАДУШ» Артема Поспєлова 

Чаплінська Оксана Вікторівна 

кандидат філософських наук 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
 

6. Вектор минущості в есеях Костя Москальця 

Семененко Любов Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

https://meet.google.com/vcs-tpjs-iqs


7. Особливості художнього виявлення соціально-психологічних аспектів 

особистості в ліриці митців другої половини ХІХ століття 

Коломієць Наталія Євгенівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

8. Концепція «ультранасильства» у романі Е. Берджеса «Механічний апельсин» 

Гончаров Микита Сергійович 

здобувач ступеня доктора філософії  

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г.С. Сковороди 

 

9. Психологізм роману А. Мердок «Єдиноріг» в контексті екзистенціальної 

проблематики твору 

Іщенко Ганна Дмитрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

10. Психологічні портрети пуритан у новелістиці Н. Готорна 

Сімак Вікторія Олегівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Психологічний ескапізм в літературній казці К. Функе «Світ чорнил» 

Цой Ілля Олександрович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

12. Психопоетика роману Е. Т. А. Гофмана «Еліксир диявола» 

Хижняк Анастасія Володимирівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Горлова Олена Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

13. Особливості психологізму в романі Г. Белля «І не сказав жодного слова» 

Ларічева Софія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



Горлова Олена Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

14. Прийоми психологізму в романі Е. Гілберт «Їсти, молитися, кохати» 

Кравченко Єлизавета Сергіївна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Алексєєва Олена Мухтараліївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

15. Жіночі образи у творчості М. М. Каземі 

Рогожа Анна Олександрівна  

здобувачка ступеня доктора філософії  

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г. С. Сковороди 

 
 

СЕКЦІЯ 2 

Гендерні дослідження в літературознавстві, психології, педагогіці 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/gku-ijpf-zmk 
 

Керівник: Морозова Людмила Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Линник Олена Олексіївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

1. Методологія гендерних досліджень художнього твору 

Криворучко Світлана Костянтинівна 

доктор філологічних наук, професор 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г. С. Сковороди 
 

2. Гендерна проблематика у творчості Олеся Ульяненка 

Штейнбук Фелікс Маратович 

доктор філологічних наук, професор 

Університет імені Я. А. Коменського 

(Братислава, Словакія) 

 

 

https://meet.google.com/gku-ijpf-zmk


3. Жіночі образи в «Подорожніх щоденниках» Ф. Кафки 

Морозова Людмила Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

4. Концепт «щастя» в сучасній російській та китайській жіночій прозі 

Лі Лі 

доктор філологічних наук, професор 

Північно-Західний університет (м. Ланьчжоу, Китай) 

 

5. Гендерна проблематика комедії В. Шекспіра «Марні зусилля кохання» 

Мякота Єлизавета Володимирівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Диференційоване навчання на основі гендерного підходу на уроках іноземної 

мови 

Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Гончаренко Дарія Олексіївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Гендерні дослідження в психолого-педагогічній діяльності 

Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Линник Олена Олексіївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Гендерні аспекти шлюбно-сімейних орієнтацій сучасної студентської молоді 

Халахола Олена Олексіївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

Степанова Сніжана Сергіївна, 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



СЕКЦІЯ 3 

Проблеми прикладної психології. 

Сучасні форми роботи психолога-практика 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/doh-dhih-cxa 
 

Керівник: Дроздова Діана Сергіївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Секретар: Петрук Аліна Федорівна 

викладач 

 

1. Sandplay як спосіб зняття внутрішнього напруження дитини дошкільного 

віку 

Клевака Леся Петрівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

 

2. Пізнання об’єктивної реальності в процесі глибинної психокорекції 

Дроздова Діана Сергіївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

3. Домашнє насильство та його цикл 
Костіна Тетяна Олександрівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського 
 

4. Велнес-тренінг як засіб попередження професійного вигорання та 

підвищення резилієнс педагогів в умовах інноваційних змін 

Коршун Юлія Анатоліївна 

практичний психолог 

Комунальна установа «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Бахмутської міської ради» 

 

5. Тенденції розвитку та напрями сучасної прикладної психології 

Малазонія Світлана Валеріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Українська інженерно-педагогічна академія (Бахмут) 

 

6. Сучасні форми роботи психолога-практика з розвитку резильєнтності 

особистості 

Царенок Лілія Борисівна 

кандидат психологічних наук, докторант 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

https://meet.google.com/doh-dhih-cxa


СЕКЦІЯ 4 

Генезис творчості у життєдіяльності особистості 
 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/gku-ijpf-zmk 
 

Керівник: Грицук Оксана Вікторівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Секретар: Разумова Олена Геннадіївна 

старший викладач 

 

1. Проблема творчості як процесу людської діяльності 

Богданова Наталія Григорівна 

доктор філософських наук, професор, 

Українська інженерно-педагогічна академія (Бахмут) 

 

2. Роль психологічного портрету творчих особистостей у контексті їхньої 

творчості 

Кошелева Наталя Геннадіївна 

кандидат педагогічних наук,доцент, 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Життєві стратегії особистості в психологічних дослідженнях: теоретичний 

аспект 

Грицук Оксана Вікторівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Мустафєєв Артем Анатолійович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

4. Особливості творчої активності дітей молодшого шкільного віку 

Сапаргелдієва-Лукашова Гульнара Бешимівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Разумова Олена Генадіївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

 

 

 

 

https://meet.google.com/gku-ijpf-zmk


5. Стилі гумору та типи темпераменту юнаків 

Грицук Оксана Вікторівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Черкасова Альона Володимирівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Психологічні особливості формування творчих здібностей комп’ютерно 

залежних підлітків 

Казановський Артем Васильович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

7. Творчість як доцільна практика у житті сучасної людини 

Єфімов Дмитро Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Парахін Андрій Геннадійович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 
 

СЕКЦІЯ 5 

Проблеми соціалізації особистості 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/doh-dhih-cxa 
 

Керівник: Борозенцева Тетяна Валеріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Секретар: Доля Інна Валентинівна 

викладач 

 

1. Проблема генезису професійної компетентності здобувачів вищої освіти 

Кононенко Анатолій Олександрович 

доктор психологічних наук, професор 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

 

 

https://meet.google.com/doh-dhih-cxa


2. Чинники успішної соціалізації учнів школи старших класів 

Ситняк Роман Миколайович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Методи соціалізації першокурсників в умовах закладів вищої освіти 

Сайко Наталія Олександрівна 

доктор педагогічних наук, доцент 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

 

4. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного 

суспільства 

Антонюк Наталія Степанівна 

вчитель інформатики 

Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 

– багатопрофільний ліцей 

 

5. Психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах глобалізації культури 

Бозоян Микола Амбарцумович 

здобувач ступеня доктора філософії  

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

 

6. Перспективи дослідження проблеми життєстійкості молоді 

Марченко Андрій Дмитрович 

здобувач ступеня доктора філософії  

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

 

7. Розвиток суспільства і зміни ціннісних пріоритетів на прикладі сучасних 

школярів та студентів 

Петросян Аркадій Артурович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

8. Проблеми соціалізації особистості 

Пронько Ігор Станіславович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

 



9. Особливості соціалізації особистості в сучасному суспільстві 

Саратовцева Лариса Іванівна 

учитель початкових класів 

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської ОТГ Київської області 
 

 

10. Соціально-психологічні аспекти переживання екзистенційної кризи 

сучасною молоддю 

Шинкарьова Лілія Миколаївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Петрук Аліна Федорівна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

11. Вибір професії як самовизначення особистості у випускників 

загальноосвітніх закладів 

Солнцев Дмитро Владиславович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

12. Порушення соціалізації молодших школярів як наслідок труднощів 

спілкування в сім’ї 

Коваленко Анастасія Сергіївна 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Борозенцева Тетяна Валеріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

Корекційна педагогіка і психологія. 

Психологічні детермінанти здоров’я особистості 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/emj-oezz-wtw 
 

Керівник: Кошелева Наталя Геннадіївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

https://meet.google.com/emj-oezz-wtw


Секретар: Сорокіна Анастасія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

1. Роль способу життя в забезпеченні здоров'я людини 

Костюченко Олена Вікторівна 

доктор психологічних наук, доцент 

Київський національний університет культури і мистецтв 

 

2. Взаємозв’язок комп’ютерної залежності із алекситимією у юнацькому віці 

Астахова Анастасія Вікторівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

3. Характеристика умов, передумов і типових рис шкільної тривожності у 

підлітковому віці 

Безмен Микита Геннадійович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

4. Стрес та його прояви у студентському віці 

Грицук Оксана Вікторівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Бутенко Вікторія Володимирівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

5. Аналіз підходів до визначення природи виникнення тривожних станів 

Власов Назар Петрович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Проблема залежної поведінки у сучасній психології 

Кошелева Наталя Геннадіївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Сорокіна Анастасія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 



7. Головні чинники вигорання педагогів дошкільної освіти 

Кравцова Наталя Борисівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

8. Особливості професійних деформацій в педагогічній діяльності: шляхи 

подолання 

Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Усик Вікторія Володимирівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

9. Емоційні чинники професійної діяльності медичних працівників 

Согоян Владислава Нверівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

10. Попередження агресивної поведінки підлітків 

Стоцька Юлія Сергіївна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 
 

СЕКЦІЯ 7 

Мова, мислення, свідомість: філологічний та психологічний ракурси 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/dhy-csbs-nrg 
 

Керівник: Потреба Надія Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Горлов Роман Дмитрович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

1. Мемуаристика А. Г. Глущенка: «Жил на земле Человек» 

Глущенко Володимир Андрійович 

доктор філологічних наук, професор 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

 

https://meet.google.com/dhy-csbs-nrg


2. Морфологічні співпозиції і гармонійність віршованого тексту 

Скоробогатова Олена Олександрівна 

доктор філологічних наук, доцент 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г. С. Сковороди 

Юр’єва Жаннетта Альбертівна 

викладач 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г. С. Сковороди 

 

3. Cинтаксичні особливості дитячої прози Олеся Ільченка 

Сіроштан Тетяна Василівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Пестрецова Дарина Володимирівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

 

4. Time reversal and other temporal paradoxes used as literary devices in terms of 

their stylistic context 

Таукчі Олена Федотівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Українська інженерно-педагогічна академія (Харків) 

 

5. Особливості дубльованого перекладу 

 

Потреба Надія Анатоліївна  

кандидат філологічних наук, доцент  

Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Словосполучення та юкстапозит як репрезентанти номінатем комплексного 

зразка 

Дьячок Наталя Василівна 

доктор філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

Бондарєва Ольга Олегівна, 

здобувачка ступеня доктора філософії 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

 

 



7. Індивідуальна та колективна пам’ять у романі О. Забужко «Музей покинутих 

секретів» 

Румянцева-Лахтіна Оксана Олександрівна 

здобувачка ступеня доктора філософії 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет 

iменi Г. С. Сковороди 

методист 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

8. Принципи відтворення емфази в англо-українському художньому перекладі 

Орел Майя Василівна 

старший викладач 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

 

9. Влив афіксоїдації на розвиток словотвірних систем сучасних мов 

Самойленко Олена Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Донецький національний медичний університет (Краматорськ) 

 

10. Легенди Центральної Азії як джерело художньої творчості 

Пронькіна Ольга Федорівна 

професор 

Університет політики і права провінції Ганьсу (Китай) 

 

11. Інтерпретація Біблії в поезіях Т. Осьмачки 

Крижановська Ольга Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
 

12. Функціонування інтернаціоналізмів у торгівельно-економічній термінології 

Вей Вей 

старший викладач 

Ланьчжоуський міський державний університет (Китай) 

аспірант 

Бішкекський гуманітарний університет 

імені К. Карасаєва (Киргизька Республіка) 
 

13. Біблійні сюжети та образи в поезіях Бориса Пастернака 
Джейлі Ву 

магістр філології 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
 

 

 

 

 

 



14. Символізм в англійській романтичній баладі 

Горлов Роман Дмитрович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

 

Секція 8 

Теорія та практика дискурсу 

(лінгвістичні, гуманітарні, соціальні вектори розвитку) 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/syq-tvxs-vnu 
 

Керівник: Марченко Тетяна Михайлівна 

доктор філологічних наук, професор 

Секретар: Пелипенко Анастасія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

 

1. Патогенний текст у рекламному дискурсі: форми впливу та маніпуляцій 

Філатова Оксана Степанівна 

доктор філологічних наук, професор 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

 

2. Про варіативнiсть змісту тексту з огляду на функціоналiзм 

Степанченко Iван Iванович 

доктор філологічних наук, професор 

Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Г.С. Сковороди 

 

3. Концепція людини в циклі есе Г. Пагутяк «Беззахисність» 

Мельник Наталя Георгіївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

4. Проблема співвідношення культурологічного і жанрового аналізу 

інонаціонального художнього твору 

Грицак Наталія Русланівна 

доктор філологічних наук, доцент 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 
 

5. Етноментальність як лінгвофілософська категорія 

Колоїз Жанна Василівна 

доктор філологічних наук, професор 

Криворізький державний педагогічний університет 

https://meet.google.com/syq-tvxs-vnu


6. До питання про вербалізацію фреймів у гумористичному дискурсі 

Габідулліна Алла Рашатівна 

доктор філологічних наук, професор 

Колесніченко Олена Леонідівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Про імагологічну значимість художніх текстів 

Марченко Тетяна Михайлівна 

доктор філологічних наук, професор 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

8. Лінгвістичний та екстралінгвістичний аспекти французького коміксу 

Семенова Олена Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

9. «Egas! IamonTV»: феномен «слави на п'ятнадцять хвилин» в романі 

Персиваля Еверетта «Erasure». 

Шкуропат Марина Юріївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

10. Градація поняття «відсутність» на лексичному рівні мовної системи 

Корнєєва Олена Миколаївна 

здобувачка ступеня доктора філософії 

Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди 
 

11. Потенціал сенсорних образів прози Рея Бредбері 

Яременко Наталя Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

12. Комунікативна роль електорату в системі політичного дискурсу 

Суховецька Людмила Валентинівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

 

 



13. Анімалістичний символізм як засіб образотворення у романі Г. Мелвілла 

«Мобі Дік, або Білий Кит» 

Пелипенко Анастасія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
 

Секція 9 

Перспективи міждисциплінарних досліджень літератури, 

психології, педагогіки, історії 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/xft-bpzf-yrs 
 

Керівник: Скляр Ірина Олександрівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар: Смирнова Наталя Костянтинівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

1. Психоаналітичний дискурс роману Анрі Бошо «Блакитний хлопчик» 

Юрчук Олена Олександрівна 

доктор філологічних наук, доцент 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 

2. Системи виховання й навчання в українській автобіографіці XVIII–XIX 

століть 

Черкашина Тетяна Юріївна 

доктор філологічних наук, доцент 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

3. Моральне двійництво: свідоме – несвідоме в образі князя Мишкіна (за 

романом Ф. М. Достоєвського «Ідіот») 

Рубан Алла Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

4. Психологія дитини війни у творі «Крадійка книжок» Маркуса Зузака 

Журба Світлана Степанівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

Журба Олена Вікторівна 

вчитель української мови і літератури 

Криворізька спеціалізована школа № 107 

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

 

https://meet.google.com/xft-bpzf-yrs


5. Про міждисциплінарні аспекти дисципліни за вільним вибором «Геройки 

безвладні та при владі в літературі» 

Скляр Ірина Олександрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

6. Психологічні особливості сприйняття дитячої літератури 

Горлова Олена Володимирівна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

7. Психологізм як методологічний ресурс сучасного виховного процесу в 

повісті Я. Корчака «Коли я знову стану маленьким» 

Алексєєва Олена Мухтараліївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

8. Формування безпечної життєдіяльності людини в дитячій літературі 

Ковальська Наталія Валеріївна 

старший викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

9. Проблема методу в міждисциплінарних дослідженнях 

Каралаш Анна-Юлія Ігорівна 

здобувачка ступеня доктора філософії 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 

10. Інваріантне моделювання як інноваційний метод міждисциплінарних 

досліджень 

Борозенцева Тетяна Валеріївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

11. Художня література як ілюстративний матеріал у вивченні психології та 

педагогіки. 

Томачинська Наталя Леонідівна 

Директор 

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Бахмутської міської ради» 

 

 

 



Власова Марина Миколаївна 

Консультант  

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних  

працівників Бахмутської міської ради» 

 

12. Сатиричне зображення навчального процесу у романі І. Во «Занепад і 

руйнування» 

Неділько Аліна Михайлівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

Секція 10 

Питання методики викладання літературознавчих 

та психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі. 

Проблеми використання інноваційних технологій 

в теорії та практиці освіти 

 

Підсекція 1 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/yzy-iyvr-rsp 
 

Керівник: Муратова Ольга Віталіївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Секретар: Коханова Катерина Валентинівна 

викладач 

 

1. Використання арт-технік у роботі з учнівською та студентською молоддю 

Атаманчук Ніна Михайлівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

 

2. Лінгводидактичний проєкт за художнім текстом у навчанні майбутніх 

викладачів української мови як іноземної 

Швець Ганна Дмитрівна 

доктор педагогічних наук, доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/yzy-iyvr-rsp


3. Інтеграція європейських цінностей у професійну підготовку вчителя- 

словесника 

Коноваленко Тетяна Василівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

4. Формування компетенцій в навчальному процесі 

Васюченко Павло Вікторович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Українська інженерно-педагогічна академія (Бахмут) 

Олійник Юлія Сергіївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Українська інженерно-педагогічна академія (Бахмут) 

 

5. Креативність як ключова складова професійної компетентності сучасного 

вчителя 

Муратова Ольга Віталіївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

6. Streamlining of the pedagogical process based on the principles of information 

technology 

Гучко Володимир Станіславович 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Несторук Микола Сергійович 

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

7. Позитивні та негативні аспекти використання мультимедійних засобів 

Єфімов Дмитро Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Паньшина Маргарита Віталіївна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

8. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія 

Єфімов Дмитро Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 



Усенко Марина Вадимівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 
 

9. Формування ключових життєвих компетентностей учнів Нової Української 

Школи 

Кокоріна Людмила Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

10. Розвиток творчих здібностей інноваційної особистості в процесі підготовки 

майбутніх вихователів 

Земська Олена Леонідівна 

викладач методики розвитку мови 

Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний фаховий коледж» 

 

11. Зміна функцій і ролі сучасного педагога в контексті неперервної 

професійної освіти 

Коханова Катерина Валентинівна 

викладач  

Горлівський інститут іноземних мов  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

12. Формування навичок наукового стилю на заняттях з іноземними 

здобувачами вищої освіти 

Кіріченко Ольга Миколаївна 

старший викладач 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

13. Використання інтерактивних технологій на заняттях з фонетики української 

мови з іноземними здобувачами вищої освіти 

Крижановський Сергій Іванович 

викладач 

Міжнародний Європейський університет (Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 10 

Питання методики викладання літературознавчих 

та психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі. 

Проблеми використання інноваційних технологій 

в теорії та практиці освіти 

 

Підсекція 2 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://meet.google.com/yzy-iyvr-rsp 
 

Керівник: Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Секретар: Шепотько Наталія Володимирівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

 

1. Методичні засади дослідження емоційних станів викладачів та здобувачів 

вищої освіти 

Грицук Оксана Вікторівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

2. Інноваційні технології психологічної освіти здобувачів вищої освіти 

Кононенко Оксана Іванівна 

доктор психологічних наук, професор 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

 

3. Професіографічний метод у побудові індивідуальної кар’єрної траєкторії 

Кошелева Наталя Геннадіївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

4. Роль іншомовного дискурсу у формуванні професійних навичок майбутнього 

філолога 

Тарасенко Тетяна Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 
 

5. Мотивацiя на уроках англiйської мови 
Лозова Тетяна Олександрiвна 

викладач 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

https://meet.google.com/yzy-iyvr-rsp


6. Упровадження сучасних педагогічних технологій на заняттях з методики 

фізичного виховання в умовах змішаного навчання 

Погорєлова Лариса Дмитрівна 

викладач методики фізичного виховання 

Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний фаховий коледж» 

 

7. Дистанційна форма навчання – розвиток чи занепад української освіти 

Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Шалайкін Анатолій Юрійович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

8. Проблема використання інноваційних технологій у педагогічному процесі 

Несторук Наталя Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

Шепотько Наталія Володимирівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

9. Розподілене лідерство як принцип реалізації педагогіки партнерства 

Согоян Владислава Нверівна 

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 

 

10. Емпіричне дослідження прояву емоційних станів особистості під час 

пандемії COVID – 19 

Наумова Євгенія Олександрівна 

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
 

11. Формування естетичних смаків студентів в процесі викладання дисципліни 

«методика формування елементарних математичних уявлень» 

Швець Євгенія Олександрівна 

викладач 

Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний фаховий коледж» 

 

 



12. Методичні можливості навчальної екскурсії у вивченні творчості 

В. Г. Короленка 

Дізенко Олексій Володимирович 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка 


