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ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ МОЛОДИЙ ДОСЛІДНИКУ! 

 

Організаційний комітет V Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, магістрантів, аспірантів «Філологія,  лінгводидактика,  

професійна комунікація в науковому дискурсі» сердечно вітає Вас і зичить 

натхненної та плідної праці в обговоренні актуальних проблем.  

 

 

Мета заходу  обмін інформацією в аспекті сучасного мово-, 

літературознавства, лінгводидактики, професійної комунікації в контексті 

цифрової доби, популяризація результатів науково-методичних досліджень 

студентів, магістрантів, аспірантів, заохочення молоді до наукових 

досліджень в аспекті філології, методики навчання мови, літератури, 

лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики, 

менеджменту академічних, дослідницьких, освітніх проэктів, професійного 

лідерства в галузі досліджень. 

 

 

Місце проведення: кафедра української мови і літератури  

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(м. Суми, вул. Роменська, 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад організаційного комітету конференції 
  

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 
Пшенична Любов Василівна, кандидат  наук з управління, професор, перший 

проректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 
  

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ: 
Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету                       імені  А. С. Макаренка; 

Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

декана факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

  

  
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Горболіс Лариса Михайлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Кумеда Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка;  

Рудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Ячменик Марина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

ст.викладач кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, член наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених; 

Кондрицька Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач програм 

підготовки Асистент Викладання (Teaching Assistant) Манчестерської Служби Освіти 

Дорослих (Великобританія)) 

Лисянська Вікторія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Зленко Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Горбатенко Ірина, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Сиріна Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Замошнікова Вероніка, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

 
 

 

 



 

Порядок роботи конференції 

09
00

 – 9
30

 

 

Реєстрація учасників конференції; 

Презентація студентських дослідницьких робіт;  

відеопрезентації про факультет іноземної та слов’янської філології, 

кафедру української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка;  

відеопривітання від університетів, коледжів, інститутів (ауд. 326). 

 

10
00

 – 11
30

 Відкриття конференції. Пленарне засідання (ауд. 326). 

 

 

11
30

 – 12
00

 Перерва. 

 

  

12
00 

– 14
00 

 

 

 

 

 

 

13
00 

– 14
00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
00

 – 14
30 

 

Робота секцій (ауд. 326; 430; 431;432; 336; 425; 263); 

 

Робота науково-методичного семінару «Актуальні питання філології 

та методології» (магістранти факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка). 

 

Круглий стіл «Формування етнокультурної компетенції під час вивчення 

фольклору для студентів 1 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, слухачів Сумського територіального відділення МАН 

(модератор – Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка). 

 

 

Перерва. 

 

Майстер-клас для студентів І курсу заочної форми та 5 курсу денної 

форми «Терміносистема наукового дослідження (на прикладі лексем на 

позначення родинних стосунків)» 

(модератор – Семеног О.М., доктор  педагогічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка) 

 

14
30

 – 17
00

 Майстер-клас «Поезія Сумщини 2 половини ХІХ століття: естетичні 

імперативи» для студентів ІІ курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, (модератор – Кириленко Надія Іванівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, заступник декана факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка) 

 

Майстер-клас «Лінгвістична експертиза власних назв у документах» 

(модератор – Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка) 

 
Майстер-клас для студентів ІІІ курсу «Антропологічний підхід до аналізу тексту: 



 

 

Напрями роботи конференції 
 

- мова як культурологічний феномен; 

- текст як об’єкт лінгвостилістичного, літературознавчого, дидактичного  аналізів; 

- інновації у філологічній освіті і розвиток культуромовної особистості: український і 

світовий досвід; 

- професійна комунікація в сучасній освіті; 

- академічна культура дослідника в освітньому просторі; 

- науковий наставник як вишукана мовна особистість; 

- фольклор і фольклористика: актуальні питання; 

- сучасний англомовний дискурс. 

 

теорія і практика»  (модератор – Горболіс Лариса Михайлівна, доктор філологічних 

наук, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Майстер-клас для учнів-слухачів МАН «Презентація науково-

дослідницької роботи» (модератор – Герман Вікторія Василівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

 

Майстер-клас для студентів І та ІІ курсів «Медіаграмотність сучасного 

фахівця як компонент професійної культури» (модератор – Громова Наталія 

Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

 

Круглий стіл «Абетка вакцинації або освітнє щеплення від дезінформації 

від А до Я» для викладачів, студентів, магістрантів факультету іноземної 

та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (модератор –  Ячменик Марина 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка). 

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Траса Шевченка, 

університетський етап (студенти  Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка). 

 

Міжнародний конкурс імені П. Яцика, університетський етап (студенти  

Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка). 

 

Міжуніверситетський флешмоб «Українська – мова єднання» 

 

Заключне засідання. Прийняття рішення конференції.  



 

Розміщення доповідей на web-сторінці Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (sspu.sumy.ua) у розділі Наука / Наукові заходи : 

https://sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=16 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ауд. 326 

 

Модератори: 
Горбатенко Ірина, магістранта факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка; 

Сиріна Аліна, магістранта факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Лисянська Вікторія, магістранта факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Замошнікова Вероніка, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету                                     

імені   А. С. Макаренка  

Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені   А.С. Макаренка; 

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка; 

Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка. 

 

ВІТАННЯ ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ 

онлайн-зв’язок через Skype(sspu.sumy.ua) 

 

Кафедра ЮНЕСКО Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Науково-методичний центр «Формування національно-мовної особистості в умовах 

неперервної освіти» Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Молодіжне наукове об’єднання «Пошук» Барського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Михайла Грушевського 

Науково-педагогічне товариство «Гаудеамус» Луцького педагогічного коледжу 

Сумське територіальне відділення Малої академії наук України 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Суспільна Служба українців Канади (Вінніпег) 

Університет Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) 

Оломоуцький університет Палацького (Чехія) 

Білоруський державний університет (Республіка Білорусь) 

Університет імені Костянтина Філософа (Словаччина) 

Ланчжоуський університет (Китай) 

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 

https://sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=16


 

ДОПОВІДІ 

Регламент виступів: 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступ на секційних засіданнях – до 10 хвилин. 

Виступ з повідомленням – до 3 хвилин. 

 

 

 

Alexandra Zemko, Univerzity Konštantína Filozofav Nitre, 4.r. Bc. 

Frazeologizmy ako neoddeliteľná súčasť poetiky L. V. Kostenka (Фразеологізми як 

невід’ємна частина поетичної мови Л.В. Костенко) 

 

Тарасевіч Віктор, магістрант Брестського державного університету                                   

імені  А. С. Пушкіна 

Антрапанімічная прастора зборніка Анатоля Крэйдзіча «Палескі Напалеон» 

 

Горбатенко Ірина, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Особливості поетичної мови Сергія Жадана: лексико-семантичний та 

лексико-стилістичний аспекти 

 

Закоморна Альона, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Сакральні коди українського вінка в контексті етнокультури 

 

Замошнікова Вероніка, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Феномен листів Лесі Українки до Ольги Кобилянської: психолінгвістичний 

аспект 

 

Лисянська Вікторія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Художнє моделювання жіночих образів у романі Володимира Лиса «Соло для 

Соломії»  

 

Сиріна Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Символи у поетичній мові І. Малковича: семантика і поетика 

 

Корнієнко Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Еволюція образу жінки в українській літературі ХХІ століття 
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СЕКЦІЯ 1 

Текст як об’єкт лінгвостилістичного й методологічного аналізів 
ауд. 326 

 

Модератори: 
 

Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Рудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор; 

Зленко Аліна, магістранта факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

 

Miloš Zverina, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 4.r. Bc. 

 Špecifiká reflexie antroponým v ukrajinskom preklade Biblie (na materiáli textu 

Nového zákona) (Особенности  отражения антропонимов в украинском переводе 

Библии(на материале текста Нового Завета). 

 

Jana Černova, UniverzityKonštantínaFilozofavNitre, 4.r. Bc. 

Klišé ukrajinskej jazykovej etikety v epištole ukrajinských spisovateľov (na materiáli 

listov Tarasa Ševčenka, Lesi Ukrajinki, Vasilija Simonenka)Levického (Формулы 

украинского языкового этикета в эпистолярии украинских писателей (на материале 

писем Тараса Шевченка, Леси Украинки, Василия Симоненка) 

 

Adriana Takačova, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 4.r. Bc. 

Osobitosti rusko-ukrajinskej jazykovej interferencie v reáliách súčasnej Ukrajiny 

(Особенностирусско-украинской языковой интерференции в реалиях украинской 

современности)    

 

Воронова Анастасія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Формування інфомедійних умінь у старших класах на уроках української 

мови 

 

Білик Каріна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Інноваційні підходи вивчення образних мовних засобів на уроках української 

мови в основній школі 

 

Переваруха Віктор, магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Іншомовні запозичення в сучасному медіадискурсі Сумщини 

 

Титаренко Олександр, магістрант факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Особливості динаміки лексичної норми в сучасній українській літературній 

мові 

 

Зленко Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Мовні засоби позначення простору в поетичній мові Василя Голобородька 
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Отрохова Ольга, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми 

 

Старченко Анна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка 

реалізації 

 

Касяненко Катерина, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Функціонування лексико-фразеологічних одиниць в українському 

політичному дискурсі (на матеріалі мовлення  О. Ляшка) 

 

Пилипенко-Фріцак Н.А., викладач кафедри мовної підготовки іноземних 

громадян Сумського державного університету, Мохамед Ахмед Вахід Ахмед 

(Єгипет),  студент Медичного інституту Сумського державного університету 

Комунікативні стратегії й тактики медичного дискурсу 

 

Дядченко Г.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної 

підготовки іноземних громадян Сумського державного університету, Шиамал Мані 

(Індія), студент Медичного інституту Сумського державного університету 

Мовний образ страждання у поетичних творах Рабіндраната Тагора 

 

Провозьон Софія, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Типологія синтаксичних фразеологізмів у повістях І. С. Нечуя-Левицького 

 

Іванько Альона, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Естетика оказіоналізмів у поезії Сумщини 

 

Шумило Катерина, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Семантико-стилістичні засоби роману «Країна гіркої ніжності» 

Володимира Лиса 

 

Свинолуп Ольга, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Синтаксична роль фразеологізмів з концептами «душа» і «серце» у повістях 

І. Франка 

Грицай Єлизавета,студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Функціонування порівняння у поетичному мовленні Лесі Українки 

 

Бакшей Злата, учениця 11 класу Білопільського ліцею № 1, слухачка 

Сумського територіального відділення МАН 

 Авторські неологізми у поезії Анатолія Гризуна 

 

Прядко Марія, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



Художньо-образні засоби моделювання простору в поетичній мові Лесі 

Українки 

 

Торгачова Катерина, студентка 3-го курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Звукова організація поетичної мови П. Тичини 

 

Близнюк Тетяна, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Художньо-образні засоби поетичної мови Павла Мовчана 

 
Скляр Ангеліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Епітетика поетичної мови А. Кримського 

 

Вербицька Вікторія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Мовна палітра сучасної української пісні 

 

Мітіна Дар’я, учениця 11 класу Путивльського ліцею № 1 ім. Радіка Руднєва, 

слухачка Сумського територіального відділення МАН 

Етнолінгвальні особливості горюнської говірки 

 

Ващенко Анастасія, студентка 1 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Мовна специфіка комунікації сучасної молоді в соціальних мережах 

 

Іванченко Маргарита, студентка 3-го курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені                                      

А.С. Макаренка 

Леся Українка в історії української мови 

 

Шугурова Валерія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Концепт «мова» у поезії Івана Малковича 

 

Кулик Богдана, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Мовні засоби втілення мотиву внутрішньої свободи в поезії шістдесятників 

 

Ковтуненко Олена, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Структурно-семантичні особливості неолексем у творчості сучасних 

письменників 

 

Воловик Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Власна назва в українській поезії ХХІ століття: структурно-семантичний 

аспект 



 

Дудченко Аліна, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Екзотизми в українському перекладі Біблії 

Богомол Дарія, магістрантка факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій Сумського державного університету 

Когнітивно-емотивна функція блендингових одиниць в Інтернет-медіа: 

аспект перекладу  

 

Баранцев Ярослав, студент 4 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Всеукраїнський марафон з української мови як інструмент популяризації 

рідної мови серед сучасної молоді 

 
Паріченко Софія,  студентка 2 курсу ННІ культури і мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Шляхи збагачення словникового запасу майбутнього культуролога фаховою 

термінологією. 

 

Лотова Поліна, студентка 1 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Фемінітиви у новій версії Українського правопису 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 2 

Текст як об’єкт літературознавчого й методологічного аналізів 
ауд. 430 

 

Модератори: 

Горболіс Лариса Михайлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка; 

Владимирова Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, керівник 

гуртка у Сумському ОЦПО та РТМ  

Рухленко Лілія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Елістратова Мар’яна, магістрант Брестського державного університету                          

імені  А. С. Пушкіна 

Аўтарскія стратэгіі літаратара ў сучаснай медыяпрасторы 

 

Бабкова Віра, магістрант Брестського державного університету імені 

А. С. Пушкіна 

Вобразы бацькаўшчыны ў творчасці Наталлі Арсенневай 

 

Рухленко Лілія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

Жанрово-стильові особливості біографічних романів Степана Процюка 

 

Бекетова Аліна, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Художні особливості поезії Сергія Жадана 

 

Скопич Дар`я, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Своєрідність художнього відтворення проблеми митця й мистецтва у 

драматичних творах Лесі Українки 

 

Овчаренко Єлизавета, магістрантка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Поезія Оксани Забужко:проблематика, стильові особливості 

 

Бугера Катерина, студентка 3 курсу Острозької академії 

Маркери національного у прозі Мирослава Дочинця 

 

Коршок Дар’я,  учениця 10-А класу Лебединського закладу середньої освіти                   

№ 6 Лебединської міської ради Сумської області, слухачка Сумського 

територіального відділення МАН України 

Образ «вселенської музики» в ранній творчості Павла Тичини 

 

Москаленко Богдана, учениця  11-А класу Сумської спеціалізованої школи                           

1-ІІІ ст. № 9, слухачка Сумського територіального відділення МАН України 

Літературознавча концепція Івана Світличного 

 



Набок М.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян Сумського державного університету, Бадер Моса Мохаммад 

(Йорданія), студент Медичного інституту Сумського державного університету 

Психопоетика українських народних дум та уснопоетичних творів країн 

Близького Сходу 

 

Пензова Анастасія, студентка 4-го курсу філологічного факультету 

англомовного відділення, Радзієвська Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Відтворення категорії модальності у перекладі англомовних текстів 

 

Циба Владислава, учениця 11-А класу, Лоза Інна, вчитель Куп’янського ліцею 

Особливості молодіжного сленгу сучасної анлійської мови 

 

Літвінова Єлизавета,  студентка 3-го курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені               

А. С. Макаренка 

Девіантна поведінка героїв роману Сергія Жадана "Месопотамія" 

 

Коцаревська Дарія, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені  А. С. Макаренка 

Художні особливості оповідання "Шукаючи собору" Оксани Забужко 

 

Бережний Назар, студент 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Стильові домінанти поезії Володимира Затуливітра 

 

Герасимець  Тетяна, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Особливості художнього відображення  образу жінки у малій прозі Ольги 

Кобилянської 

Мозгова Аліна, студентка 3-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Художнє осмислення реалій сьогодення у прозі Любко Дереш 

 

Назаренко Юлія, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Типологія жіночих образів у творчості Марії Матіос 

 

 

Колотило Тамара, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Художня своєрідність творчості Василя Голобородька 

 

Грицаєнко Альбіна учениця 10 класу Лебединської ЗОШ № 6,слухач малої 

академії наук  КУ Сумської обласної ради ОЦПО та РТМ 

Життєствердні мотиви у збірці Павла Тичини «Сонячні кларнети» 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

Фольклор і фольклористика: актуальні питання 

ауд. 425 

Модератори:  

Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

декана факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Гончаренко Світлана Олексіївна, учитель української мови та літератури 

Сумської ЗОШ № 15 

Закоморна Альона, магістрант факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

 

Tamara Mujkošоva, UniverzityKonštantínaFilozofavNitre, 4.r. Bc. 

Každodenná lexika v jazyku diel I. S. Nečuja-Levického (Побутовизмы в языке 

произведений И. С. Нечуя-Левицкого) 

 

Недогибченко Анастасія, студентка АГР 2002-1 Сумського національного 

аграрного університету 

Історизми та архаїзми як засоби творення історичного тла у прозі 

Пантелеймона Куліша 

 

Фролова Софія, студентка 2 курсу Медичного інституту Сумського державного 

університету  

Символіка легенд і переказів с. Липова Долина Сумської області 

 

Сергеєва Карина, учениця Сумської ЗОШ № 15, слухачка Малої академії наук 

КУ Сумської обласної ради ОЦПО та РТМ 

Символіка квітів української хустки  

 

Первунінський Тимофій, учень Сумської ЗОШ № 15, слухач Малої академії 

наук КУ Сумської обласної ради ОЦПО та РТМ 

Класифікація легенд і переказів Слобожанщини 

 

Охтема Ангеліна, учениця Сумської міської гімназії 1, слухачка Малої академії 

наук КУ Сумської обласної ради ОЦПО та РТМ 

Дослідження  родинної обрядовості на Сумщині 

 

Нічипарук Валентина, магістрантка Брестського державного університету                          

імені  А. С. Пушкіна 

Лінгвакультуралагічны змест лексемы «фартух» 

 

Княгницька Катерина, студентка 3-го курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Образ рушника в народній творчості та літературі 

 

Савчук Анна, учениця Лебединської ЗОШ №5, слухачка МАН 

Символічне наповнення календарно-обрядової творчості Лебединського 

району Сумської області 

 

Доля Анастасія, учениця Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кириківської селищної ради Великописарівського району, слухачка МАН 

Класифікація жанрів дитячого фольклору Великописарівщини 

 

https://www.facebook.com/pages/UNIVERZITY-KON%C5%A0TANT%C3%8DNA-FILOZOFA-v-NITRE/524718140915969?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002223504620


Приходько Ліза, учениця Путивльського ліцею, слухачка Сумського 

територіального відділення МАН 

Горюнська родинно-обрядова творчість: специфіка побутування 

 

 Урсу Дар'я, учениця КЗ Березівської сільської ради "Слоутський навчально-

виховний комплекс», слухачка МАН 

Паремії Глухівського району та їх специфіка 

 

Коноз Наталія, учениця Великописарівської ЗОШ імені І. Середи, слухачка 

МАН 

Архетипна символіка казок Слобожанщини 

 

Лаптєва Ірина, студентка 3 курсу Харківського юридичного університету імені 

Я. Мудрого 

Ритмомелодика ліричних пісень Слобожанщини 

 

Новосьолова Юлія, учениця Великописарівської ЗОШ імені І. Середи, слухачка 

МАН 

Засоби творення образів у ліричних піснях Слобожанщини 

 

Пятишкіна Катерина, студентка ВБА 2001-1 Сумського національного 

аграрного університету 

Національна символіка на заняттях із історії України   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

Формування глобальної компетентності сучасного педагога-філолога 

в умовах транснаціоналізації вищої освіти. 

Розвиток філологічних компетентностей учня. 

Професійна комунікація 
 

ауд. 432 

 

Модератори: 

Кумеда Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Кощій Олена Анатоліївна, консультант КЗ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Степанівської селищної ради 

Топчій Наталя Миколаївна, учитель української мови та літератури Сумської 

міської гімназії № 1 

Білик Каріна, магістранта факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка 

 

Крентсіл Патріція, аспірантка Сумського національного аграрного 

університету 

Навички ефективної комунікації («Effectiv ecommunіcation skills») 

 

Кліпатська Ю.О., викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян 

Сумського державного університету, Прасад Харісанкар (Індія), студент Медичного 

інституту Сумського державного університету 

 Основні аспекти формування культури професійного мовлення майбутніх 

медиків як важливого чинника встановлення психологічного контакту з 

пацієнтами і колегами 

 

Кліпатська Ю.О., викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян 

Сумського державного університету, Хемалатха Дас Ніліма (Індія), студентка 

Медичного інституту Сумського державного університету 
Мовленнєвий аспект у формуванні професійної компетентності іноземних 

студентів-медиків під час медичної практики 

 

Завистович Таїсія, студентка 4 курсу Брестського державного університету                   

імені  А. С. Пушкіна 

Особенности белорусской системы филологического образования 

 

Шаповал Таїсія, студентка 1 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Медіаграмотність як складова професійної компетентності майбутнього 

філолога 

 



Баранцев Ярослав, студент 4 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання методології педагогічної граматики під час формування 

іншомовної граматичної компетентності 

 

Рева Юлія, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського 

національного аграрного університету 

Формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців з економіки 

 

Хмелик Анна, студентка факультету агротехнологій та природокористування 

Сумського національного аграрного університету 

Кейс-метод як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців 

 

Наумко Дар’я, факультет ветеринарної медицини Сумського національного 

аграрного університету 

Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців 

 

Дрозд Яна, студентка юридичного факультету (ЮРБ 1901) Сумського 

національного аграрного університету 

Засоби формування риторичної компетентності студентів юридичного 

профілю 

 

Кузюра Вікторія, студентка юридичного факультету (ЮРБ 1901) Сумського 

національного аграрного університету 

Роль дискусії у формуванні риторичної компетентності 

 

Харченко Сніжана, студентка 2 курсу Сумського медичного коледжу 

Медична термінологія: генеза та розвиток 

 

Кириленко Інеса, магістранта 1 курсу психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка 

Поняття «хореографічна освіта» та «хореографічна культура»:  

теоретичний аспект осмислення 

 

Сердюк Катерина,студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Застосування інтерактивних методів на уроках української мови в 9 класах 

(ПРЕС, «Мозковий штурм», «Мікрофон» та ін.) 

 

Прихідько Юлія, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Вивчення в школі неологізмів Інтернет-простору 

 

Гончаренко Люба, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Зміни в «Українському правописі» 2019 року: уроки орфографії в 10-11 класах 

 

Таран Катерина, студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Культура викладання класичної хореографії в колективі спортивного 

бального танцю 

 



Мазна Наталія, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Сучасні методичні прийоми візуалізації навчального матеріалу на уроках 

української мови 

 

Гордієнко Ірина, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кейс-технології: формування вмінь взаємодіяти усно на уроках української 

мови  

 

Посна Карина, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Застосування інтерактивних методів під час вивчення інтимної лірики М. 

Вінграновського в школі 

 

Черенок Альона, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Вивчення основ стилістики у шкільному курсі української мови 

 

Панченко Руслана, магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання електронних словників на уроках української мови у 10 класі 

 

Хмелецька Маргарита, студентка 4-го курсу факультету іноземної та 

слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Розвиток критичного мислення учнів 5-7класів на уроках української мови 

засобами інноваційних технологій 

 

Новікова Мирослава, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання онлайн платформ в процесі навчання учнів 5-9 класів під час 

дистанційного навчання 

 

Тіщенко Юлія, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Формування основ медіаграмотності на уроках української мови в 5 класах 

 

Лисянська Вікторія, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання інтерактивних методів на уроках української мови в основній 

школі 

 

Лило Андрій, студент 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Робота  учнів основної школи з медіатекстом на уроках української мови 

 

Вейбер Валентина, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Формування основ академічної доброчесності  учнів основної школи на 

уроках української мови 

 

 



Мельник Влада, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання мультимедійних технологій на уроках української мови у 5-7 

класах 

 

Мойсеєнко Дарина, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Використання сучасних онлайн-інструментів у професійній діяльності 

вчителя-словесника 

 

Сліпченко Ірина,  асистент кафедри хореографії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка  

Культуромовна особистість сучасного хореографа  
 

Жиров Віталій, студент 4 курсу психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 Формування соціальних навичок засобами хореографічного мистецтва. 

  
Мітіна Тетяна, студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Хореографічна лексика та її роль у гуртковій роботі 
 

Марченко Юлія, студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Вправи з медіаграмотності на уроках української літератури для учнів 5 

класів 

 

Осетрова Світлана, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

української мови та літератури Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області 

Розвиток творчо мислячої особистості на уроках української мови та 

літератури за допомогою елементів STEM 

 

Кощій Олена, консультант КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Степанівської селищної ради 

Система роботи з філологічно обдарованими учнями в загальноосвітніх 

навчальних закладах: інноваційні форми та методи 

 

Кощей Алла, учитель української мови та літератури Степанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського 

району Сумської області 

Розвиток читацьких компетентностей учнів засобами художньої 

літератури 

 

Сахарова Ольга, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

української мови та літератури, Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області 

Мовна особистість сучасного українського науково-педагогічного простору 

 

Гордієнко Ангеліна, студентка 1 курсу факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості формування іншомовної комунікативної культури 

 



СЕКЦІЯ  5 

Сучасні англомовні дискурсивні дослідження в лінгвокогнітивному 

та лінгвопрагматичному висвітленні 
ауд. 263 

Модератори: 
Коваленко Андрій Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка; 

Багацька Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Козлова Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Голодна Дарія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Крентсіл Патріці (Нігерія), аспірантка Сумського національого аграрного 

університету  

«Навички ефективної комунікації» («Effective communication skills”) 
 

Топіліна Валерія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
Сучасний номінативний простір англомовного екологічного дискурсу: 

лексико-семантичний аспект 

 

Проніна Анастасія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Комунікативно-прагматичні особливості дискурсу споживання у сучасних 

англомовних ЗМІ 

 

Кравчук Тетяна, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Гендерні маркери мовних одиниць в англомовному художньому дискурсі 

 

Коржан Ганна, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Лексико-семантичні особливості англомовних фразеологічних одиниць з 

компонентом назви тварин 

 

Прядка Артем, студент факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Мовні засоби репрезентації текстової ситуації «Захоплення Капітолію 

США 6 січня 2021 року» у сучасних англомовних ЗМІ 

 

Гнідаш Марія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Мовні засоби втілення концепту BEAUTY у сучасних англомовних жіночих 

журналах 

 

Сергієнко Діана, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Стратегії формування суспільної думки щодо пандемії у сучасних 

англомовних ЗМІ 



 

 

Хафізов Кирил, студент факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Квітень – Cтратегія успішної англомовної презентації товару на матеріалі 

рекламної компанії АРРLE 

 

Голодна Дарія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Особливості функціонування лексичних одиниць на позначення расової 

дискримінації в англомовному медійному дискурсі 
 

Пакуленко Вероніка, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості побудови англомовних рекламних текстів на основі гендерних 

стереотипів  

 

Доля Ліза, студентка факультету іноземної та слов’янської філології Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Лінгвостилістичні особливості публічних виступів Кейт Міддлтон  

 

Ткаченко Жанна, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Лінгвокультурний типаж «перша леді» в англомовному політичному 

дискурсі  

 

Малишева Аня, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Мовні засоби вираження емоційного стану розпачу в англомовному пісенному 

дискурсі   

 

Рабош Настя, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Лексико-семантичні особливості термінології академічної доброчесності в 

англомовному науковому дискурсі 

 

Посна Альона, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Мовні засоби вираження дискримінації   жінок в  англомовному політичному 

дискурсі  

 

Потапова Анастасія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Конфліктність сучасного американського мовлення: інтерпретація 

лінгвістичних сигналів як спосіб запобігання маніпуляцій 

 

Древаль Альона, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми актуалізації мовної особистості у лінгвокогнітивному 

потрактуванні 

 

Вовчок Світлана, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Мовна особистість економіста в сучасному канадійському дискурсі 



 

Баркова Юлія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Концепти жіночої ідентичності в сучасному англомовному художньому 

дискурсі: принципи моделювання 

 

Лубенська Анна, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Засоби творення комічного в сучасному англомовному теледискурсі 

 

Шийка Наталія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Молодіжний американський сленг соціальних мереж у лексико-

семантичному висвітленні 

 

Чечель Ольга, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Заголовки сучасних англомовних художніх творів у лінгвокогнітивному 

потрактуванні 

 

Шевченко Любов, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Лінгвокогнітивні особливості сучасної англомовної соціальної реклами 

 

 Доценко Євгенія,      студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                     

Концепт АПОКАЛІПСИС у сучасному американському постмодерному 

дискурсі» 

 

Сенченко Валерія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                         

Лінгвостилістичні особливості сучасної британської пісенної лірики 

 

Вакула Тетяна, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                 

Лінгвокультурні особливості англомовного казкового дискурсу  

 

Карнаух Анастасія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Теледебати сучасного американського політика: лінгвостилістичний аналіз 

 

Тихенко Єлизавета, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Узуальність та оказіональність сучасного молодіжного мовлення 

 

Бабошина Г. О., студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Моделювання текстової ситуації «евтаназія» у сучасному англомовному 

романі 

 

Вовчок Світлана, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Концептуальна модель професійно-мовної картини світу сучасного 

економіста 



 

Горбатко А. О., студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Підходи до визначення медійного дискурсу у сучаснихангломовних ЗМІ 

 

Древаль Альона, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                    

Способи моделювання мовної особистості персонажа Шерлока 

 

Зякун Ю. В., студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                   

Перекладацький аспект у сфері паремій з семантикою порівняння 

 

Мелешко К. В., студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Лексичні засоби вираження концепту «Проблемний підліток» у романі Лорін 

Олівер «Before I Fall» 

 

Немирович-Данченко Т. О., студентка факультету іноземної та слов’янської 

філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Стратегії новинного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ 

 

Павлюченко Алла, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Стратегія подолання конфлікту як засіб репрезентації комунікативної 

категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі 

 

Потапова Анастасія, студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Типологія міжособистісних конфліктів за сферою поглядів у американському 

телесеріалі «The Umbrella Academy» 

 

Сасіна Ю. О., студентка факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка                                                                                                                                                  

Вербальні засоби репрезентації позитивних емоційних станів особистості у 

романі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою» 

 

Фалендаш Костянтин, студент факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка        

Лексико-семантичні особливості англомовної афористики 

 


