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ОРГКОМІТЕТ  З ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ 

 

Голова оргкомітету:  

Балабанов К.В. -  ректор МДУ, доктор політичних наук, професор. 

 

Заступник голови: 

 

Булатова О.В. -  перший проректор, доктор економічних наук, 

професор. 

 

Члени оргкомітету: 

 

Вялкова І.О. - заступник декана факультету філології та масових 

комунікацій; 

Петрова І.О. - заступник декана історичного факультету, кандидат 

історичних наук; 

Мітюшкіна К.С. - заступник декана економіко-правового факультету, 

кандидат економічних наук, доцент;  

Пічахчи О.В.  - заступник декана факультету грецької філології; 

Стьопін М.Г.  - заступник декана факультету іноземних мов; 

Захарова О.В. - голова Ради молодих вчених МДУ, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Чередніченко І.В. - завідувач відділу аспірантури. 

 



4 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

 

План заходів  

Декади студентської науки  

13-23 березня 2017 року 

 

Дата, час, 

аудиторія 
Заходи Декади студентської науки 

13.03.17, 10.00, 

ауд.307 
Пленарне засідання 

14.03.17, 11.20, 

ауд.301 

Фонетичний конкурс 

Відповідальні: Романюк С.Г., ст. викладач кафедри теорії та практики 

перекладу 

15.03.17, 9.30, 

ауд.306а 

Науковий дебют 

Відповідальні: Гаргаєва О.В., ст. викладач кафедри грецької філології 

та перекладу, Жабко К.О., асистент кафедри грецької філології та 

перекладу 

15.03.17, 11.20, 

ауд.313 

Олімпіада з італійської мови серед студентів 1 курсу ОР 

«Бакалавр» спеціальності «СО: Мова і література (італійська)», 

«Переклад (італійська)» 

Відповідальні: Рудницька Г.В., к.н. з соц. комунікацій, доцент, в.о. зав. 

кафедри італійської філології та перекладу 

16.03.17, 9.30, 

ауд.301 

Конкурс усного перекладу та оголошення підсумків конкурсу 

письмового перекладу 

Відповідальні: Рябченко Е.В., ст. викладач кафедри грецької філології 

та перекладу, Узун М.М., ст. викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

17.03.17, 11.20, 

ауд.306а 

Фонетичний конкурс 

Відповідальні: Кіор Р.В., ст. викладач кафедри грецької філології та 

перекладу, Топалова Н.П., асистент кафедри грецької філології та 

перекладу 

17.03.17, 12.50, 

ауд.306 

Конкурс усного перекладу 

Відповідальні: Тарапатов М.М., ст. викладач кафедри теорії та 

практики перекладу 

20.03.17, 12.50, 

ауд.301 

Конкурс художнього перекладу 

Відповідальні: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та 

практики перекладу 

21.03.17, 14.40, 

ауд.307 

Літературна вітальня 

Відповідальні: Рожкова І.Г., ст. викладач кафедри грецької філології та 

перекладу, Кобиленко Н.К., ст. викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

23.03.17, 

ауд. 307 
Закриття Декади студентської науки 

 

Робота секцій 

Дата, час, 

аудиторія 
Назва секцій Декади студентської науки 
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13.03.17, 11.20 

ауд.308 

Прояви Слова: лексикологічні та літературознавчі студії 

13.03.17, 11.20 

ауд.306а 

Функціонально-прагматичні, когнітивні та лінгвістичні аспекти 

дослідження новогрецької мови та її діалектів 

13.03.17, 11.20 

ауд.305 
Термінологія та переклад 

13.03.17, 11.20 

ауд.301 

Порівняльний аналіз мовних одиниць різних рівнів новогрецької та 

української мов 

13.03.17, 11.20 

ауд.313 
Італійська мова: етнокультурний та лінгводидактичний аспект 

13.03.17, 11.20 

ауд.307 
Актуальні питання перекладознавства та порівняльної типології 

13.03.17, 11.20 

ауд.308а 

Етно- та лінгвокультурні характеристики сучасного англомовного 

пареміофонду 

13.03.17, 11.20 

ауд.311 
Новітні технології викладання англійської мови 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

13.03.17, 10.00, ауд.307 

 Вітальне слово декана факультету грецької філології Шепітько С.В., в.о. завідувача 

кафедри грецької філології та перекладу Жарікової Ю.В., в.о. завідувача кафедри 

італійської філології та перекладу Рудницької Г.В., в.о. завідувача кафедри теорії та 

практики перекладу Смирнової М.С. 

 Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017, 

переможців конкурсу студентських реферативних на наукових робіт. 

 Тема доповіді – «Особливості передачі української розмовної лексики засобами 

англійської та німецької мови» 

Доповідач: Ворончук Поліна Ігорівна (студентка 1 року навчання ОР «Магістр» 

спеціальності  «Переклад (англійська)» ) 

Науковий керівник Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики 

перекладу. 

 

 

 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція: Прояви Слова: Лексикологічні та літературознавчі студії 

Керівник секції: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та перекладу 

Секретар секції: Семівол Аделіна (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 

 4 курс, ОР «Бакалавр») 

13.03.17, 11.20,  ауд.308 

1. Тема доповіді – «Найпоширеніші новогрецькі побажання до дня народження» 

 Доповідач: Мавроді Костянтин (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Кіор Ю.А., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та перекладу 

2. Тема доповіді – «Адъективные компаративные фразеологические единицы в новогреческом 

и украинском языках» 

Доповідач: Ершова Карина (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 
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Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

3. Тема доповіді – «Іншомовні слова в новогрецькій мові» 

Доповідач: Харченко Ліана (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жабко К.О., асистент кафедри грецької філології та перекладу 

4. Тема доповіді – «Класифікація паремій на позначення пор року та місяців» 

Доповідач: Галіцина Анастасія (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жабко К.О., асистент кафедри грецької філології та перекладу 

5. Тема доповіді – «Ономатопея» 

Доповідач: Перушко Владлена (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

6. Тема доповіді – «Стереотипы в греческих анекдотах» 

Доповідач: Лаго Любовь (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

7. Тема доповіді – «Футбольна термінологія» 

Доповідач: Шабан Анна (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

8. Тема доповіді – «Структурно-семантичні особливості ФО з компонентом «вода» в  

новогрецькій, українській та англійській мовах» 

Доповідач: Новикова Аліна (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 4 курс, ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жабко К.О., асистент кафедри грецької філології та перекладу 

9. Тема доповіді – «Характеристика якісних адвербіальних фразеологічних одиниць 

новогрецької та української мов» 

Доповідач: Семівол Аделіна (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

10. Тема доповіді – «Авторські неологізми в новогрецькій мові»  

Доповідач: Кондрат’єва Вікторія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 4 курс 

ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

11. Тема доповіді – «Вербалізація концепту «сім’я» в грецьких, українських та англійських 

пареміях» 

Доповідач: Скідан Раїса (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

12. Тема доповіді – «Класифікація паремій новогрецької мови на позначення концепту 

«дружба»» 

Доповідач: Ліпська Олександра (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 4 курс, 

ОР «Бакалавр») 
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Науковий керівник: Жабко К.О., асистент кафедри грецької філології та перекладу 

13. Тема доповіді – «Порівняльна характеристика фразеологізмів з нумерологічним 

компонентом у новогрецькій та українській мовах» 

Доповідач: Семенова Марія (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

14. Тема доповіді – «Індивідуальний стиль автора або ідіостиль у порівнянні з ідіолектом» 

Доповідач: Головач Анна (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

 

Секція: Функціонально-прагматичні, когнітивні та лінгвістичні аспекти дослідження 

новогрецької мови та її діалектів  

Керівник секції: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу,  

Секретар секції: Проценко Анастасія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 

4 курс ОР «Бакалавр») 

13.03.17, 11.20,  ауд.306а 

1. Тема доповіді – «Символіка кольору в Стародавній Греції» 

Доповідач: Харасахал Поліна (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Кобиленко Н.К., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

2. Тема доповіді – «Символіка кольору у різних культурах» 

Доповідач: Курганська Алміта (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Кобиленко Н.К., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

3. Тема доповіді – «Лексичні засоби мовленнєвого маніпулювання грецької інтернет-реклами» 

Доповідач: Проценко Анастасія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

4. Тема доповіді – «До питання лінгвістичних особливостей текстів політичної реклами» 

Доповідач: Танасова Анна (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

5. Тема доповіді – «Національно-культурні компоненти текстів сучасної грецької та 

української реклами» 

Доповідач: Качанова Надія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

6. Тема доповіді – «Мовні особливості грецьких рекламних текстів у гендерному аспекті» 

Доповідач: Буряк Руслан (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

7. Тема доповіді – «Мовна гра як цікава складова рекламного дискурсу» 

Доповідач: Кайда Ірина (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Гаргаєва О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 
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8. Тема доповіді – «Способи утворення неологізмів у новогрецькій мові» 

Доповідач: Герман Ксенія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Гаргаєва О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

9. Тема доповіді – «Грецька медична термінологія» 

Доповідач: Баранова Анна (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Гаргаєва О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

10. Тема доповіді – «Фразеологізми з компонентом-зоонімом у новогрецькій мові» 

Доповідач: Марченко Анастасія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Гаргаєва О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

11. Тема доповіді – «Стилістичні особливості текстів інтерв'ю» 

Доповідач: Кулинич Вікторія (спеціальність «Мова і література (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Рожкова І.Г., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

12. Тема доповіді – «Cемантичні особливості кольористичних епітетів у текстах грецьких 

народних пісень» 

Доповідач: Рибіна Анастасія (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Лабецька Ю.Б., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

13. Тема доповіді – «Жанри грецьких народних пісень» 

Доповідач: Пирог Олександра (спеціальність «Мова і література  (новогрецька)», 4 курс ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Лабецька Ю.Б., к.філол.н., доцент кафедри грецької філології та 

перекладу 

 

Секція: Термінологія та переклад 

Керівник секції: Воєвутко Н.Ю., к.пед.н., доцент  кафедри грецької філології та перекладу 

Секретар секції: Бойцова Г.В. (спеціальність «Переклад (новогрецька)», ОР «Магістр») 

13.03.2017, 11.20, ауд. 305 

1. Тема доповіді – «Переклад термінології морських перевезень з новогрецької мови на 

українську» 

Доповідач: Бойцова Ганна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н.Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

2. Тема доповіді – «Переклад військової термінології з новогрецької мови на українську» 

Доповідач: Покорєєв Вадим (спеціальність «Переклад (новогрецька)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н.Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

3. Тема доповіді – «Складнощі перекладу науково-технічної літератури» 

Доповідач: Никифоренко Наталя (спеціальність «Переклад (новогрецька)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н.Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

4. Тема доповіді – «Особливості перекладу політичних термінів на основі новогрецької, 

англійської та української мов»  

Доповідач: Єнакієва Ганна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 
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5. Тема доповіді – «Переклад термінології у текстах політичної тематики (на базі 

новогрецької, англійської та української мов)» 

Доповідач: Зубочек Валерія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н. Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

6. Тема доповіді – «Адекватність перекладу медичних термінів на базі новогрецької,  

англійської та української мов» 

 Доповідач: Клепар Ангеліна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

7. Тема доповіді – «Особливості перекладу термінологічних одиниць в сфері інформаційних 

технологій на основі новогрецької, англійської та української мов»  

Доповідач: Максаєва Анастасія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

8. Тема доповіді – «Особливості перекладу термінів торгівельної галузі  у новогрецькій,   

англійській та   українскькій мовах»   

Доповідач: Маліч Елеонора (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

 Науковий керівник: Воєвутко Н. Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

9. Тема доповіді – «Сучасні тенденції у термінознавстві на базі новогрецької, англійської та 

української мов» 

Доповідач: Паскал Надія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

10. Тема доповіді – «Особливості перекладу загальної термінології офіційної документації з 

новогрецької мови на українську» 

 Доповідач: Романенкова Світлана (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Узун М.М., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

11. Тема доповіді – «Термінологія інклюзивної освіти в новогрецькій, українській та 

англійській мовах». 

Доповідач: Євженко Юлія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс  ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н. Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 
12. Тема доповіді – «Особливості перекладу військової термінології» 

Доповідач:  Мальцев Дмитро  (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Воєвутко Н. Ю., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 
 

 

Секція: Порівняльний аналіз мовних одиниць різних рівнів новогрецької  

та української мов 

Керівник секції: Новицька О.А., к.філол.н., доцент  кафедри грецької філології та перекладу 

Секретар секції: Рубан Н.Ф. (спеціальність «Переклад (новогрецька)», ОС «Магістр») 

13.03.2017, 11.20, ауд. 301 

1. Тема доповіді –  «Особливості оновлення лексичного складу новогрецької мови» 

Доповідач: Іванюк Поліна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник:  Пічахчи О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

2. Тема доповіді –  «Переклад безеквівалентної лексики у новогрецькій, англійській та 

українській мові на матеріалі публіцистичних текстів» 

Доповідач: Румянцева Дар’я (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник:  Пічахчи О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 
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3. Тема доповіді – «Особливості перекладу поезій Й. Сефериса з новогрецької на українську 

мову»  

Доповідач:  Сандульська Анастасія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник:  Узун М.М., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

4. Тема доповіді – «Проблеми перекладу лінгвістичної термінології з новогрецької мови на 

українську» 

Доповідач: Хоменко Дар’я (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 4 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник:  Узун М.М., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

5. Тема доповіді – «Проблеми перекладу за допомогою технічних засобів (термінологічних 

платформ, електронних словників, електронних перекладачів та ін.) на матеріалі новогрецької 

/ української мов» 

Доповідач: Матчина Валерія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник:  Пічахчи О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

6. Тема доповіді – «Адекватність перекладу економічних текстів з новогрецької на українську 

мову»  

Доповідач: Крєтова Ганна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

7. Тема доповіді –  «Особливостi перекладу юридичних текстiв (документiв) з новогрецької на 

українську мову»  

Доповідач: Пiнчук А. О. (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Рябченко Е.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

8. Тема доповіді –   «Переклад у Суді з новогрецької на українську мову» 

Доповідач: Коновалова Лідія (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Рябченко Е.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

9. Тема доповіді –  «Проблеми перекладу юридичних текстів»  

Доповідач: Шкурат Артем (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керiвник: Аліпа Р.А., старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

10. Тема доповіді – «Особливостi перекладу iнтернет-контенту»(на матерiалi новогрецької та 

украiнської мов)» 

Доповідач: Вiнницька Тетяна (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник:  Пічахчи О.В., старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 

11. Тема доповіді – «Переклад рекламних текстів в туристичній галузі (на матеріалі 

новогрецької, української мов)» 

Доповідач: Білоусова Ірина (спеціальність «Переклад (новогрецька)», 3 курс ОР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Новицька О.А., доцент кафедри грецької філології  та перекладу 

 

 

 

 

Секція: Італійська мова: етнокультурний та лінгводидактичний аспект 

Керівник секції: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

Секретар секції: Стасенко Єлизавета (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР 

«Магістр», І рік навчання) 

13.03.2017, 11.20, ауд. 313 
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1. Тема доповіді: Prose della volgar lingua di Pietro Bembo 

Доповідач: Албул Юлія (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік 

навчання) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

2. Тема доповіді: Мовно-стилістичні особливості релігійних текстів (на матеріалі творів 

св. Франциска Ассізького) 

Доповідач: Ангелінова Ірина (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

3. Тема доповіді: Linguistica e società: linguaggio burocratese 

Доповідач: Ахремцева Анастасія (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік 

навчання) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

4. Тема доповіді: Особливості використання інноваційних технологій на уроках іноземної 

мови у ЗНЗ 

Доповідач: Борматова Карина (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Мараховська Н. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

5. Тема доповіді: Фразеологізми та їх роль в лексичній системі італійської мови 

Доповідач: Бриштен Валерій (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік 

навчання) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

6. Тема доповіді: Aesthetics of italian futuristic literature 

Доповідач: Гребенюк Дар’я (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, 

IV курс) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

7. Тема доповіді: Английские рифмовки как средство развития творческих спосібностей 

старших дошкольников 

Доповідач: Загребельська Ауріка (спеціальність «Дошкільна освіта», ОР Бакалавр,IV курс) 

Науковий керівник: Гапєєва І. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу. 

8. Тема доповіді: Веризм в произведениях Грации Деледды 

Доповідач: Конюченко Катерина (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Кумуржи Е. С., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

9. Тема доповіді: Особливості перекладу тексту через його ментальний контекст на прикладі  

італійських казок 

Доповідач: Кот Софія (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік навчання) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

10. Тема доповіді: Лингвостилистические особенности рекламного текста 

Доповідач: Кубарева Анна (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, 

IV курс) 

Науковий керівник: Кумуржи Е. С., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

11. Тема доповіді: Виховний потенціал казки «Вінні Пух» у навчанні іноземній мові дітей 

дошкільного віку 
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Доповідач: Кудіна Марія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОР Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Гапєєва І. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу. 

12. Тема доповіді: Авторская сказка в итальянской литературе 

Доповідач: Кумуржи Марина (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Кумуржи Е. С., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

13. Тема доповіді: Творчество Анторнио Табукки 

Доповідач: Науменко Дар’я  (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, 

IІІ курс) 

Науковий керівник: Гавенко О. С., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

14. Тема доповіді: Разнообразие диалектов в Италии: проблема или национальная 

самобытность 

Доповідач: Обухович Альона (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IІІ курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

15. Тема доповіді: Современные тенденции словообразования в итальянском и украинском 

языке 

Доповідач: Паршина Анастасія (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IІІ курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

16. Тема доповіді: Особенности римского диалекта и его отличие от норм современного 

итальянского языка 

Доповідач: Поданєва Анжела (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

17. Тема доповіді: Лінгвістичні особливості футбольних статей Італії, України та 

Великобританії 

Доповідач: Попова Олександра (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

18. Тема доповіді: La traduzione dei nomi propri di persona nella letteratura fantasy 

Доповідач: Стасенко Єлизавета (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік 

навчання) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

19. Тема доповіді: Пареміологія: мораль в українських та італійських прислів’ях 

Доповідач: Тарасова Кристина (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IІІ курс) 

Науковий керівник: Рудницька Г. В., доцент кафедри італійської філології та перекладу 

20. Тема доповіді: Стилистически особенности в творчестве Коррадо Калабро 

Доповідач: Терехова Владислава (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IV курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

21. Тема доповіді: Типология итальянских и русских фразеологизмов о человеке, его 

характере и жизненном опыте 
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Доповідач: Топалова Тетяна (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, 

IІІ курс) 

Науковий керівник: Кумуржи Е. С., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

22. Тема доповіді: Метафора в поэтических сочинениях на примере поэзии Джамбаттиста 

Марино 

Доповідач: Філіппова Анастасія (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР 

Бакалавр, IІІ курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

23. Тема доповіді: Немецкое влияние на регион Трентино-Альто Адидже 

Доповідач: Фролова Тетяна (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, 

IІІ курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

24. Тема доповіді: Італія за часів правління Фрідріха ІІ 

Доповідач: Черток Дар’я (спеціальність «Мова та література (італійська)», ОР Бакалавр, IІІ 

курс) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

25. Тема доповіді: Стилістичні особливості творчості Габріеле д’Аннунціо 

Доповідач: Чумак Роман (спеціальність «Переклад (італійська)», ОР «Магістр», І рік 

навчання) 

Науковий керівник: Ципоренко Л. Д., ст. викладач кафедри італійської філології та перекладу 

 

 

Секція: Актуальні питання перекладознавства та порівняльної типології 

Керівник секції: Васильєва Е.В., к.п.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

Секретар секції: Ворончук Поліна Ігорівна . (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОР 

«Магістр») 

13.03.2017, 11.20, ауд. 307 
1. Тема доповіді – «Засоби відбиття гендерно-маркованих одиниць у газетних заголовках в 

англійській, українській та німецькій мовах» 

Доповідач: Войтенко Ганна Володимирівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

2. Тема доповіді – «Види скорочень в англійській,  українській  та новогрецькій мовах» 

Доповідач: Дзех Дар’я Олексіївна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Канна В.Ю., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

3. Тема доповіді – «Особливості перекладу англійських та німецьких газетних     заголовків» 

Доповідач: Зайцева Анастасія Василівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Канна В.Ю., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

4. Тема доповіді – «Особливості відтворення сучасного художнього тексту при перекладі» 

Доповідач:  Іванова Вікторія Едуардівнавна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОР 

«Магістр») 

Науковий керівник: Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

5. Тема доповіді – «Збереження засобів політичної коректності при перекладі  

рекламних текстів» 

Доповідач: Коваль Вікторія Володимирівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 
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Науковий керівник: Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

6. Тема доповіді – «Особливості перекладу англомовної медичної термінології на українську 

мову» 

Доповідач:  Куценко Тетяна Андріївна  (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри англійської мови та перекладу. 

7. Тема доповіді – «Інтернаціональні слова як головне джерело "походження хибних друзів 

перекладача» 

Доповідач: Ширінський Владислав Олегович (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Канна В.Ю., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

8. Тема доповіді – «Інтернаціональні слова як головне джерело "походження хибних друзів 

перекладача» 

Доповідач: Юркова Ксенія Олегівна (спеціальність «Переклад (англійська)», ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Васильєва Е.В., к.пед.н., доцент кафедри англійської мови та перекладу. 

 

 

Секція: Етно- та лінгвокультурні характеристики сучасного англомовного 

пареміофонду 

Керівник секції: Шепітько С .В., к.ф.н., професор кафедри теорії та практики перекладу. 

Секретар секції: Шарунова Анна Володимирівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  

ОКР «Бакалавр») 

13.03.2017, 11.20, ауд. 308а 
1. Тема доповіді – «Поняттєвий і образний зміст концепту інтелект» 

Доповідач: Буга Ангеліна Юріївна (спеціальність «Переклад (англійська)»,  ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Пефтієва О.Ф., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

2. Тема доповіді – «Семантика ідіом з анімалістичним компонентом  в англійській та 

українській мовах» 

Доповідач: Дика Катерина Миколаївна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 

3. Тема доповіді – «Семантичні ознаки концепту жінка в англійській та українській мовах 

(на матеріалі  пареміологічних одиниць)» 

Доповідач:  Ісікова Аліна Олександрівна (спеціальність «Переклад (англійська)»,  ОР 

«Магістр») 

Науковий керівник: Пефтієва О.Ф., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу. 

4. Тема доповіді – «Семантичні ознаки концепту кохання в англійській та українських мовах 

(на матеріалі  пареміологічних одиниць)» 

Доповідач: Косей Ігор Володимирович (спеціальність  «Переклад (англійська)»,  ОР 

«Магістр») 

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 

5. Тема доповіді – «Аксіологічне у вивченні семантики  анімалістичних прислів’їв (на 

матеріалі української, англійської та новогрецької мов)» 

Доповідач: Пилипшанова Катерина Валентинівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  

ОКР «Бакалавр»  

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 
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6. Тема доповіді – «Образна складова концепту чоловік в англійській мові (на матеріалі 

паремій та фразеологічних одиниць)» 

Доповідач: Подкопаєва Ганна Михайлівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОР 

«Магістр») 

Науковий керівник: Пефтієва О.Ф., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики 

перекладу. 

7. Тема доповіді – «Функціональні властивості паремій в художньому тексті ( на матеріалі 

англійської та української мов)» 

Доповідач: Рожкова Віталія Янівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОР «Магістр») 

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 

8. Тема доповіді – «Типи телескопічних одиниць в англійській мові» 

Доповідач: Хиленко Анна Дмитрівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Пефтієва О.Ф., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики 

перекладу. 

9. Тема доповіді – «Етнолінгвістична специфіка англомовних та україномовних велеризмів» 

Доповідач: Шарунова Анна Володимирівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 

10. Тема доповіді – «Семантичний аналіз англомовних та українських провербіальних 

порівнянь з анімалістичним компонентом» 

Доповідач: Шпак Софія Сергіївна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Шепітько С.В., к.філол.н., професор кафедри теорії та практики 

перекладу. 

11. Тема доповіді – «Категорія часу: філософська, граматична, лексична» 

Доповідач: Ягмурджи-Агєєва Каріна Едуардівна (спеціальність   «Переклад (англійська)»,  

ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Пефтієва О.Ф., к.філол.н., доцент кафедри теорії та практики 

перекладу. 

 

 

Секція: Новітні технології викладання англійської мови 

Керівник секції: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

Секретар секції: Гогунська Ксенія Сергіївна (спеціальність   «Мова і література (російська)»,  

ОКР «Бакалавр») 

13.03.2017, 11.20, ауд. 311 
1. Тема доповіді – «Естетичне виховання дітей дошкільного віку на заняттях з іноземної мови» 

 Доповідач: Боровик Владислава Борисівна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР 

«Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

2. Тема доповіді – «Об эффективности использования песен обучении английскому языку 

детей  старшего дошкольного возраста в доу»  

Доповідач:  Бусько Ольга Олексіївна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

3. Тема доповіді – «Использование малых форм фольклора при обучении иностранному языку 

на начальном этапе обучения» 

Доповідач:  Гаврилова Катерина Сергіївна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР 

«Бакалавр») 
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 Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

4. Тема доповіді – «Использование видео-ресурсов как средства формирования 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка» 

Доповідач:  Гогунська Ксенія Сергіївна (спеціальність   «Мова і література (російська)»,  

ОКР «Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

5. Тема доповіді – «Розвиток пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку в 

процесі вивчення іноземної мови» 

Доповідач:  Гужвій Світлана Павлівна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

6. Тема доповіді – «Преимущества и недостатки методики глена домана раннего обучения 

детей иностранному языку» 

Доповідач:  Деніщик Наталія Сергіївна (спеціальність   «Дошкільна освіта»,  ОКР 

«Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

7. Тема доповіді – «Лінгвокультурний аналіз концепту «тварина» на базі української, 

англійської та новогрецької мов» 

Доповідач: Загребельска Ауріка Володимирівна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР 

«Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

8. Тема доповіді – «Акмеологический подход в обучении иностранному языку детей старшего 

дошкольного возраста» 

Доповідач: Кудіна Марія Олександрівна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР 

«Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

9. Тема доповіді – «О целессобразности использования ролевой игры в формировании 

иноязычной компетенции учащихся» 

Доповідач: Літичевська Маргарита Олександрівна (спеціальність   «Мова і література 

(російська)»,  ОКР «Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

10. Тема доповіді – «Використання суб'єктно-орієнтованої технології в  навчанні іноземній 

мові дітей дошкільного віку» 

Доповідач: Савченко Олена В'ячеславівна (спеціальність   «Дошкільна освіта», ОКР 

«Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

11. Тема доповіді – «Активизация познавательной деятельности школьника в процессе 

обучения английскому языку» 

Доповідач: Середа Катерина Олексіївна (спеціальність   «Мова і література (російська)»,  

ОКР «Бакалавр»)  

Науковий керівник: Басенко Г.М., ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу. 

 

 


