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План заходів
Декади студентської науки

Дата, час, аудиторія Заходи Декади студентської науки

13.03.17, 11-20,
ауд. 201

Пленарне засідання.
Відповід.: Бердіна О.О., ст. викладач кафедри англійської філології

13.03.17, 13-00,
ауд. 201

Брейн-ринг на кубок декана ФІМ.
Відповід.: Стьопін М.Г., ст. викладач кафедри англійської філології.

14.03.17, 11-20,
ауд. 201

Фонографічний конкурс (англійська мова): “Spelling BE Contest”
Відповід.:  Стьопін  М.Г.,  ст.  викладач  кафедри  англ.  філології,
Васильєва Н.Б., ст. викладач кафедри англійської філології.

15.03.17, 11-20,
ауд. 113

Фонетичний конкурс (німецька мова).
Відповід.: Дорменєв В.С., ст. викладач кафедри німецької філології.

15.03.17, 11-20,
ауд. 201

Засідання круглого столу «Художній переклад».
Відповід.:  Васильєва  Н.Б.,  ст.  викладач  кафедри  англійської
філології, Каріда О.І., ст. викладач кафедри німецької філології 

20.03.17, 12-50, 
ауд.201

Конкурс «Франкофонія»
Відповід.:  Лоскутова  Н.М.,  ст.  викладач  кафедри  німецької  та
французької філології

21.03.17, 14-15,
ауд. 201

Підсумкове засідання. Виступи керівників секцій. Нагородження
переможців.

Робота секцій
Дата, час, аудиторія Назва секцій Декади студентської науки
14-15.03.17, 11-20,
ауд. 214

Традиції та новаторство в літературі

14.03.17, 11-20,
ауд. 204

Актуальні проблеми германістики

15-16.03.17, 11-20,
ауд. 112

Актуальні проблеми загального, типологічного і порівняльно-
історичного мовознавства

15.03.17, 11-20, 
ауд. 205

Лінгводидактика

15.03.17, 11-20,
ауд. 214

Педагогічна антропологія

16.03.17, 11-20,
ауд. 214

Літературні студії

16.03.17, 12-50, 
ауд. 201

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

16.03.17, 11-20,
ауд. 204

Соціокультурні аспекти германських мов

17.03.17, 9-00,
ауд. 204

Країнознавство німецькомовних країн

17.03.17, 12-50,
ауд. 112

Соціолінгвістичні аспекти франкомовних країн

17.03.17, 11-20, 
ауд. 205

Актуальні питання історії літератури та літературознавства

16.03.17, 11-20, 
ауд. 113

Актуальні проблеми педагогічної психології
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
13.03.2017, 11.20, ауд. 201

 Вітальне слово декана ФІМ, к.філол.н., доцент Павленко О.Г.
Доповідь «Термінологія і її специфічні особливості».
Доповідачі: Лоскутова Н.М., к.філол.н., старший викладач кафедри німецької та французької
філології

РОБОТА СЕКЦІЙ

Секція: Традиції та новаторство в літературі
Керівник секції: Рибалка І.С., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології
Секретар секції: Щербакова Юлія (спеціальність «Мова та література (англійська)», 4 курс)

14-15.03.17, 11-20, ауд. 214

1. Тема доповіді – «Хронотоп Италии в творчестве Э.М. Форстера» 
Доповідач: Аветисян  Лусіне  Арсенівна,  студент  IІ курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
2. Тема доповіді – «Концепт «мораль» в романе Э.Уортон «Эпоха невинности»» 
Доповідач: Венія Альона Олександрівна, студент  IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
3. Тема доповіді – «Образ детектива у творах Агати Крісті» 
Доповідач:Воротілова  Анна  Олександрівна,  студентка  IІІ курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
4. Тема доповіді – «Хронотоп лікарні у творах письменників «втраченого покоління»» 
Доповідач:  Глуховська  Олена  Вікторовна,  студентка  IV курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
5. Тема доповіді – «Гастрономія як засіб реалії просторово-часового поля (на матеріалі твору
Мюріел Барбері «Ласощі»)» 
Доповідач:  Говоренко Вікторія  Вікторівна,  студентка  ОР «Магістр»  спеціальності  «Середня
освіта»  спеціалізації  «Мова  та  література  (англійська)»  Маріупольського  державного
університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
6. Тема  доповіді  –  «засоби  відображення  картини  світу  в  романі  Рея  Бредбері  «Кульбабове
вино»» 
Доповідач: Голуб  Юлія  Дмитрівна,  студент  IІ курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
7. Тема  доповіді  –  «Тема  захоплення  диких  просторів  у  збірці  Р.  Бредбері  «Марсіанські
хроніки»» 
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Доповідач: Губрій Валерія Станіславівна, студент  IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
8. Тема доповіді – «Генеза розвитку фентезі у сучасній англомовній літературі» 
Доповідач:  Гусак  Анна  Олегівна,  студентка  IІ курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
9. Тема доповіді – «Интертекстуальные связи с библейскими текстами в романе Дж. Стейнбека
«На восток от Эдема»» 
Доповідач: Криволап  Сергій  Олександрович,  студент  IІ курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
10.Тема доповіді – «Постмодерний метатекст» 
Доповідач:  Курпель  Лілія  Сергіївна,  студентка  II курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
11. Тема доповіді – «Художня деталь у створенні образу шероя у англомовній літературі» 
Доповідач: Лисенко Анастасія Сергіївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології 
12.  Тема  доповіді  –  «Моральна  проблематика  у  романі  Дж. Селліндженра  «Над  прірвою  у
житі»»
Доповідач:  Мальцева  Вікторія  Олександрівна,  студентка  II курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
13. Тема доповіді – «Джон Діксон Карр – представник детективного жанру» 
Доповідач:  Пахомов  Василь  Миколайович,  студентка  III курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка І. С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
14.  Тема  доповіді  –  «Образ  колонізатора  у  творчості  англійського  письменника  редьярда
Кіплінга» 
Доповідач:  Подопрігора  Ольга  Вікторовна,  студентка  IІ курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
15. Тема доповіді – «Агата Крісті та детективний клуб» 
Доповідач:  Ремига  Ірина  Сергіївна,  студентка  II курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
16.  Тема  доповіді  –  «Трансформация  жанра  романа  воспитания  в  прозе  Дж.  Ирвинга  (на
примере романа «Правила виноделов»)» 
Доповідач: Самарська Анастасія Семенівна, студент IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
17.Тема доповіді – «Особисте у творчості Кіплінга» 
Доповідач:  Співак  Ірина  Ігорівна  ,  студентка  II курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
18.Тема доповіді – «Інтерпретація поняття «Щастя» в романах-антиутопіях літератури XX-XXI
століть» 

5



Доповідач:  Ткачук  Алла  Сергіївна  ,  студентка  II курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Грузевич Н. І., викладач кафедри англійської філології
19.Тема доповіді – «Неоромантизм у творчості Кіплінга» 
Доповідач:  Цололо  Олена  Володимирівна,  студентка  III курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка І. С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології
20.Тема доповіді – «Мотив занепаду британської аристократії в романістиці І. Во» 
Доповідач: Щербина  Ірина  Сергіївна,  студент  IІ курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Риба І.І., асистент кафедри англійської філології
21.Тема доповіді – «Історія створення трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів»» 
Доповідач:  Яйло Дар’я Костянтинівна , студентка  II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Рибалка  І.С., к.філ.н., доцент кафедри англійської філології

Секція: Актуальні проблеми германістики

Керівник секції: Гутнікова А.В., к.філол.н., доцент кафедри німецької та французької філології;
Секретар  секції: Авдеев  Олександр  Вікторович,  студент  IV  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету

14.03.17, 11-20, ауд. 204

1.Тема доповіді – „Антонімічні префікси в системі німецького іменника”
Доповідач: Абділлаєва  Єлизавета  Ігорівна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
2.Тема  доповіді  –  „Семантичний  аналіз  скорочень  у  німецькій  та  англійській  термінології
автобудування”
Доповідач: Авдеев Олександр Вікторович, студент IV курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
3.Тема доповіді – „Гидронимы немецкого языка как часть современной топонимики”
Доповідач:  Архипова  Валерія  Максимівна,с  тудентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
4.Тема доповіді – „Етимологія назв міст Німеччини”
Доповідач: Бабіч  Ізабелла  Сергіївна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
5.Тема доповіді – „ Geschichte der Phraseologie”
Доповідач:  Баглюк  Владислава  Романівна,студентка  IV  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
6.Тема доповіді – „Способы образования новых слов в немецком языке”
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Доповідач: Белик Олена Олександрівна,с тудентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
7.Тема доповіді – „Терминологические словосочетания подъязыка экологии в немецком языке”
Доповідач: Будико Анастасія Валеріївна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
8. Тема доповіді – „ Особливості синтаксису у діалогічному мовленні”
Доповідач: Вознюк Світлана Валеріївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
9.Тема доповіді – „Когнітивна лінгвістика і її місце в сучасній науковій парадигмі”
Доповідач: Зиков Богдан Сергійович, студент ОР «Магістр» спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Морєва Г.Г., к.філол.н., доцент кафедри німецької та французької філології
10.Тема доповіді – „Підходи до класифікації семантики дієслів німецькоїмови”
Доповідач:  Кононенко Анастасія Григорівна,  студентка ОР «Магістр» спеціальності «Мова та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
11.Тема доповіді – „ Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung der deutschen Sprache”.
Доповідач: Кочержат Катерина Сергіївна,студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
12.Тема доповіді – „Archaismen im Deutschen”
Доповідач:  Лисокобилка  Катерина  Вікторівна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
13.Тема доповіді – „Назви кондитерських виробів німецького походження”
Доповідач: Матвієнко Тетяна Андріївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
14.Тема доповіді – „ Семантичний аспект структури фразеологізмів німецької мови”
Доповідач:  Топальська  Ольга  Геннадіївна,  студентка  III курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)», заочна форма навчання Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
15.Тема доповіді – „Особливості экспресивної лексики в нiмецькій мові”
Доповідач:  Торчило  Ольга  Олегівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Гутнікова  А.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології.

Секція: Актуальні проблеми загального, типологічного і порівняльно-історичного
мовознавства
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Керівник секції: Федорова Юлія Геннадіївна – к.філол.н., доцент кафедри англійської філології
Маріупольського державного університету
Секретар секції: 

15-16.03.17, 11-20, ауд. 112

1.Тема  доповіді  –  «Оцінність  як  компонент  фразеологічних  одиниць  на  матеріалі  сучасної
англійської мови» 
Доповідач: Алтуніна Катерина Ігорівна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
2. Тема доповіді – «Linguo-stylistic peculiarities of American political speech (based on the Donald
Trump’s victory speech) 
Доповідач: Ангелінова  Ірина  Анатоліївна, студентка IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (італійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
3. Тема доповіді – «Internet slang and its types»
Доповідач: Арабаджи  Галина  Володимирівна, студентка IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
4. Тема доповіді – «Особливості розвитку англійської мови у середньоанглійському періоді на
прикладі загального прологу до «Кентерберійських оповідань» Джеффрі Чосера»
Доповідач: Арабаджи  Галина  Володимирівна, студентка IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
5. Тема доповіді – «Становлення терміносистеми «Екологія міста (урбоекологія)» в англійській
та українській мові»
Доповідач: Баранникова  Аліна,  Парамонова  Інна  студенти  ОС  «Магістр»  спеціальності
«Екологія» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
6.  Тема доповіді  – «Засоби вираження  комічного у  художній  літературі  (на  матеріалі  творів
Дж.К.Роулінг)»
Доповідач: Білоцерковець  Варвара  Володимирівна, студентка  ОС  «Магістр»  спеціальності
Філологія,  спеціалізації  «Мова  та  література  (англійська)»  Маріупольського  державного
університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
7. Тема доповіді – «Lexocography as a science of dictionary-making»
Доповідач: Бураковський  Артем  Сергійович, студент  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
8. Тема доповіді – «Гіперболізація у романі Джерома Клапки Джерома «Three men in a boat»
Доповідач: Глушкова Дар’я Миколаївна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
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Науковий  керівник: Михайліченко  Л.Л.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
9. Тема доповіді – «The difference between metaphor and metonymy»
Доповідач: Голивець Олена Василівна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Олійник  С.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
10. Тема доповіді – «Концепт і його співвіднесення до лексико-семантичного поля»
Доповідач: Голивець Олена Василівна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
11. Тема доповіді – «Неологізми у «кіберсфері» сучасної англійської мови»
Доповідач: Грінько  Марія  Ігорівна, студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
12. Тема доповіді – «Лінгвокультурні особливості концепту «Жінка» у німецький та англійський
мові
Доповідач: Гусак  Вікторія  Юріївна, студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Олійник  С.В.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
13. Тема доповіді – «Idioms in American English and British English»
Доповідач: Гусак  Вікторія  Юріївна, студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
14. Тема доповіді – «The role of barbarisms and foreignisms in the English language»
Доповідач: Дегерменджи Аліна Димитріївна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
15. Тема доповіді – «Роль німецьких запозичень в англійській мові»
Доповідач: Дегерменджи Аліна Димитріївна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
16. Тема доповіді – «Становлення і розвиток екологічної англійської термінології»
Доповідач:  Дорогань  Тетяна,  Мінаєва  Вікторія,  студенти  ОС  «Магістр»  спеціальності
«Екологія» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
17. Тема доповіді – «Молодіжний сленг як засіб комунікації в англійській мові» 
Доповідач: Дубова  Юлія  Сергіївна, студентка  ОС  Магістр  спеціальності  Філологія,
спеціалізації «Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
18. Тема доповіді – «Лексичні інновації сучасної англійської мови»
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Доповідач: Заєць Дарина Ігорівна, студентка ОС Магістр спеціальності Філологія, спеціалізації
«Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
19. Тема доповіді – «Borrowed words in the English language»
Доповідач: Зензеров Олексій  Олегович, студент  IІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
20.Тема доповіді – «Neologisms in the modern English language» 
Доповідач: Зуб  Анна Олександрівна,  студентка  IІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
21. Тема доповіді – «Фразеологізми колороніми в англійській та німецькій лінгвокультурах»
Доповідач: Зуб  Анна Олександрівна,  студентка  IІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
22. Тема доповіді – «Types of homonyms in the English language»
Доповідач:  Ільїна Єлизавета  Юріївна, студентка  IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
23. Тема доповіді – «Гра слів у англійських газетних заголовках»
Доповідач:  Ковура  Катерина Олександрівна, студентка ОС Магістр  спеціальності  Філологія,
спеціалізації «Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
24. Тема доповіді – «Суспільно-політична термінологія як лексико-семантична система»
Доповідач: Коновалова Анастасія Олександрівна,  студентка  IІІ курсу спеціальності «Мова та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
25. Тема доповіді – «The role of borrowings in the English language»
Доповідач: Кудлай  Вікторія  Валентинівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
26. Тема доповіді – «Phraseological units and their classification»
Доповідач: Куца  Яна Олександрівна,  студентка  IІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
27. Тема доповіді – «Структурні відмінності абстрактних та конкретних іменників в англійській
мові»
Доповідач: Кушиль  Марія  Сергіївна,  студентка  IІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
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28. Тема доповіді – «Особливості розвитку давньоанглійської писемності»
Доповідач: Литовченко  Тетяна  Володимирівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
29.  Тема  доповіді  –  «Емоційно-оцінні  іменники  у  мікротексті  (на  прикладі  розповідей
С.Моема)»
Доповідач: Литовченко  Тетяна  Володимирівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Ерьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету
30. Тема доповіді – «Word-formation. Affixation»
Доповідач: Литовченко  Тетяна  Володимирівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
31. Тема доповіді – «The usage of jargonisms and dialectical in English literature»
Доповідач: Меркулова Світлана Ігорівна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
32. Тема доповіді –  «Особливості лексичного складу мови в давньоанглійський період»
Доповідач: Меркулова Світлана Ігорівна, студентка IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
33. Тема доповіді – «Фреймовая семантика как метод когнитивного анализа языковых единиц»
Доповідач: Мозгалов  Дмитрий  Леонидович,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
34. Тема доповіді – «Synonyms in the English language»
Доповідач: Пахомов Василь Миколайович, студент IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
35. Тема доповіді – «Peculiarities of nouns in Old English language»
Доповідач: Пахомов Василь Миколайович, студент IІІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
36. Тема доповіді – «Стилістичні особливості роману «The man of property» Дж.Голсуорсі»
Доповідач: Сайдукова Яна Денисівна,  студентка  IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Михайліченко  Л.Л.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
37. Тема доповіді –  Структурно-семантические особенности прилагательных межличностных
отношений
Доповідач:  Ситнік Марина Сергіївна, студентка  IV курсу спеціальності  «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
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Науковий  керівник: Васильєва  Н.Б.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
38. Тема доповіді – «International words in the English language»
Доповідач:  Федіна  Маргарита  Григорівна,  студентка  IІІ курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
39. Тема доповіді – «Розвиток лексичного складу англійської мови в XII сторіччі»
Доповідач:  Федіна  Маргарита  Григорівна,  студентка  IІІ курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
40. Тема доповіді – «Критерії добору густативної лексики в англійській мові»
Доповідач:  Федіна  Маргарита  Григорівна,  студентка  IІІ курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
41. Тема доповіді – «Особливості англо-українського перекладу екологічної термінології»
Доповідач: Хазова Наталя, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Екологія» Маріупольського
державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
42. Тема доповіді – «Особливості англійського сленгу»
Доповідач: Хачик Юлія Іванівна, студентка ОС Магістр спеціальності Філологія, спеціалізації
«Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Федорова  Ю.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
43.  Тема  доповіді  –  «Калькування  як  засіб  передачі  власних  назв  на  прикладі  твору
Дж.К.Роулінг «Гаррі Поттер і Орден Фенікса»
Доповідач:  Чебурахіна  Валерія  Вадимівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Васильєва  Н.Б.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету
44. Тема доповіді – «Англомовна терміносистема оцінки впливу на довкілля»
Доповідач:  Щавинська  Ганна  Вікторівна,  студентка  ОС «Магістр»  спеціальності  «Екологія»
Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету

Секція: Лінгводидактика

Керівник секції: Кажан Ю. М. – к.пед.н., доцент кафедри німецької  та французької філології
Маріупольського державного університету
Секретар секції: Яшкова Марина – студентка  ОС «Магістр» спеціальності «Середня освіта»
(спеціалізація «Мова та література (німецька)») Маріупольського державного університету

15.03.17, 11-20, ауд. 205

1. Тема доповіді – «Формування іншомовної компетентності в говорінні»
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Доповідач: Алексєєнко Марія Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
2. Тема доповіді – «Інформаційні технології в організації  самостійної  роботи студентів з 
іноземної мови»
Доповідач: Бєлова  Катерина  Янівна,  студентка  4 курсу спеціальності «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Стьопін М.Г., ст.викладач кафедри англійської філології
3. Тема доповіді – «Застосування методів запам’ятовування у процесі навчання німецької мови»
Доповідач: Бойко  Дар’я  Віталіївна, студентка  3 курсу спеціальності «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Бережна Л.Г., асистент кафедри німецької та французької філології
4. Тема доповіді – «Вправи на формування навичок техніки читання в німецькій мові як другій
іноземній в учнів 5 класу середньої школи»
Доповідач: Бохонов  Максим  Володимирович, студент  3 курсу спеціальності «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
5. Тема доповіді – «Подкасты как средство формирования самостоятельности учеников старшей
школы»
Доповідач: Вовк Наталя Анатоліївна, студентка  ОС «Магістр» спеціальності «Середня освіта»
(спеціалізація «Мова та література (німецька)») Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
6. Тема доповіді – «Проектні форми роботи в навчальному процесі з іноземної мови»
Доповідач: Зозуля Катерина Віталіївна, студентка 3 курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
7. Тема доповіді – «Використання методу проектів на уроках іноземної мови»
Доповідач: Іващенко Ірина Олегівна, студентка  ОС «Магістр» спеціальності «Середня освіта»
(спеціалізація «Мова та література (німецька)») Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
8.  Тема доповіді  –  «Formation  of  foreign language communicative  competence  with the help of
podcasts»
Доповідач: Комар Катерина Сергіївна,  студентка  ОС «Магістр» спеціальності «Середня 
освіта» (спеціалізація «Мова та література (англійська)») Маріупольського державного 
університету
Науковий керівник: Соколова І. В., д.пед.н., професор кафедри педагогіки та освіти
9. Тема доповіді – «Формування вмінь аудіювання»
Доповідач:  Костиць Олександра Олександрівна,  студентка  4 курсу спеціальності «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
10.  Тема  доповіді  –  «Використання  відео  на  уроках  іноземної  мови  з  метою  навчання
аудіювання»
Доповідач: Кузьменкова Неллі Юріївна, студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
11. Тема доповіді - «Методи навчання лексики в процесі викладання німецької мови»
Доповідач: Панчищенко  Євгенія  Олександрівна, студентка  4 курсу спеціальності «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
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12. Тема доповіді – «Розвиток рецептивних граматичних навичок у школярів при вивченні 
німецької мови»
Доповідач: Стрікова  Юлія  Анатоліївна, студентка   ОС «Магістр» спеціальності «Середня
освіта»  (спеціалізація  «Мова  та  література  (німецька)»)  Маріупольського  державного
університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
13. Тема доповіді – «Ігрові вправи та завдання як засіб активізації мовленнєвої діяльності учнів 
на уроках німецької мови»
Доповідач: Тимофєєва  Вікторія  Валеріївна, студентка  4 курсу спеціальності «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології
14. Тема доповіді – «Навчальні блоги як засіб вдосконалення компетентності в письмі та 
читанні»
Доповідач: Яшкова Марина Олександрівна, студентка   ОС «Магістр» спеціальності «Середня
освіта»  (спеціалізація  «Мова  та  література  (німецька)»)  Маріупольського  державного
університету
Науковий керівник: Кажан Ю. М., к.пед.н., доцент кафедри німецької та французької філології

Секція: Педагогічна антропологія

Керівник секції: Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна – к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри
педагогіки та освіти Маріупольського державного університету;
Секретар  секції:  Яйло  Дар’я  Костянтинівна  –  студентка  ІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету

15.03.17, 11-20, ауд. 214

1. Тема доповіді – «Педологія та її значення в розвитку педагогічної антропології»
Доповідач: Аветисян Лусіне Арсенівна, студентка  IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
2. Тема доповіді – «Життєва криза та її розуміння в педагогічній антропології»
Доповідач: Вороніна  Валерія  Олександрівна,  студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
3. Тема доповіді – «Дитинство та доля»
Доповідач: Голуб  Юлія  Дмитрівна,  студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
4. Тема доповіді – «Історія розвитку зарубіжної педагогічної антропології»
Доповідач: Губрій Валерія Станіславівна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
5. Тема доповіді – «Гуманістична модель виховання»
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Доповідач: Константінова  Юлія  Геннадіївна,  студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
6. Тема доповіді – «Виховання як антропологічний феномен»
Доповідач: Коробка Ольга Всеволодівна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
7. Тема доповіді – «Вікова диференціація розвитку особистості»
Доповідач: Кудря  Наталія  Олексіївна,  студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
8. Тема доповіді – «Культура як антропологічний феномен»
Доповідач: Медведєв  Олександр  Олександрович,  студент  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
9. Тема доповіді – «Антропологические представления о развитии ребенка»
Доповідач: Назюта Ольга Олександрівна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
10. Тема доповіді – «Культура як антропологічний феномен»
Доповідач: Подопригора  Ольга  Вікторівна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
11. Тема доповіді – «Педагогічна антропологія К.Д.Ушинського»
Доповідач: Ремига  Інна  Сергіївна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
12. Тема доповіді – «Человек как биосоциальное существо»
Доповідач: Романова  Вероніка  Олександрівна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
13. Тема доповіді – «Прагматична модель виховання»
Доповідач: Самарська  Анастасія  Семенівна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
14. Тема доповіді – «Проблема соціального в людині»
Доповідач: Співак Ірина Ігорівна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література 
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
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15. Тема доповіді – «Виховання як антропологічний процес»
Доповідач: Токарєва Діана Геннадіївна, студентка  IІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
16. Тема доповіді – «Людина як суб’єкт та об’єкт виховання»
Доповідач: Чернотович  Наталя  Федорівна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
17.  Тема  доповіді –  «Вплив   молодіжних  субкультур   на  формування  особистосі  підлітка
(«панки»)»
Доповідач: Шаповалова  Валерія  Андріівна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти
18. Тема доповіді – «Духовность человека как антропологический феномен»
Доповідач: Щербина  Ірина Сергіївна, студентка  IІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Задорожна-Княгницька Л.В., к.пед.н., доцент, в.о. зав кафедри педагогіки
та освіти

Секція: Літературні студії

Керівник секції: Назаренко Надія Іванівна – к.філол.н., доцент кафедри англійської філології
Маріупольського державного університету;
Секретар  секції:  Ємець  Анастасія,  студентка  IV курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету

16.03.17, 11-20, ауд. 214

1. Тема доповіді – «Трансформація образу героїні-пікареси в літературі Нового часу»
Доповідач:  Аббасзаде  Кенуль  Алюсіф  кизи,  магістрантка  І  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології
2. Тема доповіді – «Початок розвитку жанру «драми абсурду» в західноєвропейській літературі
ХХ ст.»
Доповідач:  Арабаджи  Галина  Володимирівна,  студентка  III курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
3.  Тема  доповіді  –  «Художнє  втілення  понять  «Абсолютного»  та  «Абсурдного»  у  романах-
антиутопіях О. Хакслі «О дивний новий світ» та Д. Оруела «1984».
Доповідач:  Баглюк  Владислава  Романівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
4. Тема доповіді – «Орієнталізм у детективній прозі кінця ХІХ століття».
Доповідач:  Газібагандова Владислава Шамілівна, студентка  IV курсу  спеціальності «Мова та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
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Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
5. Тема доповіді – «Образ головної героїні в романі Д. Дефо «Моль Флендерс»
 Доповідач:  Гріченко Тетяна Сергіївна, студентка ІІ курсу  спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
6. Тема доповіді – «Опозиція «Європа-Росія» в романі М. Бредбері «До Ермітажу»
 Доповідач:  Гриценко Анастасія Володимирівна, магістрантка І курсу  спеціальності «Мова та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
7. Тема доповіді – «Сноупсізм» як явище, відображене в творчості В. Фолкнера»
 Доповідач:  Дегерменджи  Аліна  Димитріївна,  студентка  ІІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
8. Тема доповіді – «Урбаністична тематика новел О’Генрі»
 Доповідач:  Загорулько  Дарина  Павлівна,  магістрантка  І  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
9. Тема доповіді – «Засади авантюрності в романах Грема Гріна та Василя Шкляра»
 Доповідач:  Івахненко  Маргарита  Іванівна,  магістрантка  І  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
10. Тема доповіді – «Специфіка фабульної та сюжетної складових роману Д. Мітчела «Хмарний
атлас».
 Доповідач:  Ільїна Єлизавета Юріївна, студентка ІІІ курсу  спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
11.  Тема доповіді  –  «Особливості  творчої  манери  Томаса  Гарді  у  його пізньовікторіанських
романах «характерів і середовища».
Доповідач:  Ємець Анастасія Ігорівна, студентка  IV курсу  спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
12.  Тема доповіді  – «Реалізація  концепції  особистості  у просвітницькому романі  Г. Філдінга
«Історія Тома Джонса, знайди».
Доповідач: Коробка Ольга Всеволодівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
13. Тема доповіді – «Елементи поетики шахрайського роману у творі Вільяма Теккерея
«Ярмарок Марнославства».
Доповідач: Кочержат Катерина Сергіївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
14. Тема доповіді – «451 градус за Фаренгейтом» - американська антиутопія ХХ століття»
 Доповідач:  Кудря Наталія Олексіївна, студентка ІІ курсу  спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
15. Тема доповіді – «Реалістичні тенденції в оповіданні Джеймса Джойса «Мертві».
Доповідач:  Лисокобилка  Катерина  Вікторівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
16. Тема доповіді – «Цикл «Молот і хрест» у творчості Г. Гаррісона і Дж. Холма».
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 Доповідач:  Меркулова  Світлана  Ігорівна,  студентка  ІІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
17. Тема доповіді – «Реалізація поняття «Поліфонія» в романі О. Хакслі «Контрапункт».
Доповідач: Назюта Ольга Олександрівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
18.  Тема  доповіді  –  «Самовираження  жінки  в  англомовному  суспільстві  ХХ  сторіччя  у
романістиці англійських й американських письменників».
Доповідач:  Процких  Віра  Сергіївна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
19. Тема доповіді – «Концепція наратора у прозі Джона Фаулза».
 Доповідач: Рибалко Юлія Вікторівна, магістрантка І курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
20. Тема доповіді – «Ольфакторіальність як засіб трансляції художньої комунікації».
Доповідач:  Сапожнік  Ганна Олександрівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
21. Тема доповіді – «Інтерпретація поняття «Щастя» в романах-антиутопіях ХХ - початку ХХІ
ст.».
Доповідач: Ткачук Алла  Сергіївна,  студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету.
Науковий керівник: Грузевич Н.І., ст. викладач кафедри англійської філології.
22. Тема доповіді – «Історія успіху «Поттеріани» Джоан Роулінг»..
 Доповідач:  Шуба Олеся Андріївна, магістрантка І курсу  спеціальності  «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Назаренко Н.І., к.філол.н., доцент кафедри англійської філології.
23. Тема доповіді – «Трансформація образу романтичного героя в творчості                     Р.Л.
Стівенсона ( на прикладі романів «Викрадений» та «Катріона»)».
Доповідач:  Шульга Евеліна Віталіївна, студентка  IV курсу  спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету.

Секція: Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Керівник  секції:  Васильєва  Наталя  Борисівна  –  старший  викладач  кафедри  англійської
філології Маріупольського державного університету
Секретар  секції:  Карплюк Ольга  Олександрівна,  студентка 1 курсу спеціальності  «Середня
освіта», спеціалізація «Мова і література(англійська)»

16.03.17, 12-50, ауд. 201

1. Тема доповіді – «Insight into the History of Advertising in America»
Доповідач:  Акопян  Карина  Артурівна,  студентка  1  курсу спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
2. Тема доповіді – «The Sights of Quebec»
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Доповідач:  Бахал  Валентина  Григорівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
3. Тема доповіді – «Activities Of The Coca-Cola Company In The World»
Доповідач: Боровицька Вікторія Станіславівна, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент»
Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
4. Тема доповіді – «Irish National Museum of Leprechaun»
Доповідач:  Бурцева  Марія  Миколаївна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
5. Тема доповіді – «Eugene O’Neill and the Beginnings of American Artistic Drama»
Доповідач:  Васильковська  Тетяна  Вадимівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Середня
освіта»,  спеціалізація  «Мова  і  література(англійська)» Маріупольського  державного
університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
6. Тема доповіді – «Montreal: A UNESCO "City of Design"»
Доповідач:  Голікова  Тетяна  Євгенівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
7. Тема доповіді – «The English Character and Traditions»
Доповідач: Горбенко Катерина Євгенівна, студентка 2 курсу спеціальності «Мова та література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
8. Тема доповіді – «Nairobi National Park»
Доповідач:  Єгоров  Олексій  Олексійович,  студент  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
9. Тема доповіді – «English Holidays and Traditions: Christmas»
Доповідач:  Заводовська  Катерина  В'ячеславівна,  студентка  2 курсу  спеціальності  «Мова  та
література (новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
10. Тема доповіді – «History of Goose Fair»
Доповідач:  Карасір Олена Миколаївна, студентка  2 курсу спеціальності «Мова та література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
11. Тема доповіді – «King Arthur: A Myth or a Fact»
Доповідач:  Карплюк Ольга Олександрівна, студентка 1 курсу спеціальності «Середня освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
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12. Тема доповіді – «Royal Ascot»
Доповідач:  Кононенко Дар`я Олегівна,  студентка  2 курсу спеціальності  «Мова та  література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
13. Тема доповіді – «Hobbiton. Experience the Real Middle-Earth»
Доповідач:  Корнаухова  Карина  Романівна  ,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
14. Тема доповіді – «Highlights of London’s Fashion»
Доповідач:  Коробко Аліна Олександрівна, студентка  1 курсу спеціальності «Середня освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
15. Тема доповіді – «The Difference between British and American Automobile Terminology»
Доповідач:  Курілова  Яна  Романівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
16. Тема доповіді – «Impact of the Sitcom ‘Friends’ on the American Pop Culture»
Доповідач:  Мозалевька  Ольга  Володимирівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Середня
освіта», спеціалізація «Мова і література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
17. Тема доповіді – «Football in England»
Доповідач: Мурашкiн  Дмитро  Володимирович,  студент  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
18. Тема доповіді – «The story of early Britain»
Доповідач: Патрикац  Антон,  студент  1  курсу  спеціальності  «Середня  освіта»,  спеціалізація
«Мова і література (новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
19. Тема доповіді – «Top Universities in the UK»
Доповідач: Радченко Владислав Вікторович, студент  1 курсу спеціальності «Середня освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
20. Тема доповіді – «Insight into the Language of Advertisements»
Доповідач: Салій  Ірина  В’ячеславівна,  студентка 1  курсу  спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
21. Тема доповіді – «London Skyscrapers»
Доповідач: Самойленко  Ігор  Андрійович,  студент  1  курсу  спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
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22. Тема доповіді – «The establishment of Nestlé as a leading company in the industry supply»
Доповідач: Серпокрылова  Александра  Сергеевна,  студентка  2  курсу  спеціальності
«Менеджмент» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Бердіна  О.О.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
23. Тема доповіді – «The Etymology of the Names of American States»
Доповідач: Сизоненко Галина  Олегівна,  студентка 1  курсу  спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
24. Тема доповіді – «All about Scottish Kilts»
Доповідач:  Снідевич  Діана  Володимирівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
25. Тема доповіді – «Banff National Park»
Доповідач:  Соловйова Альона Олександрівна,  студентка  1  курсу  спеціальності  «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
26. Тема доповіді – «Saint Patrick’s Day»
Доповідач:  Суботіна  Тетяна  Олегівна,  студентка  2 курсу спеціальності  «Мова та  література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
27. Тема доповіді – «National Parks In New Zealand»
Доповідач:  Федоренко Катерина Олександрівна, студентка  1 курсу спеціальності «Філологія»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
28. Тема доповіді – «The Best Maple Syrup Farms and Festivals in Canada»
Доповідач:  Челпанова  Олена  Костянтинівна,  студентка  2 курсу  спеціальності  «Мова  та
література (новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
29. Тема доповіді – «Burns Night and Traditions of Celebration»
Доповідач:  Шаламова  Дар’я Олексіївна, студентка  2 курсу спеціальності «Мова та література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
30. Тема доповіді – «Maori’s Art»
Доповідач:  Шепель Павло Олександрович,  студент  1 курсу спеціальності  «Середня  освіта»,
спеціалізація «Мова і література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Стьопін  М.Г.,  старший  викладач  кафедри  англійської  філології
Маріупольського державного університету.
31. Тема доповіді – «Successful American Businesses that Failed Oversees»
Доповідач: Шупова Маргарита Сергіївна, студентка 1 курсу спеціальності «Середня освіта»,
спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Золотько Ю.С., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.
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32. Тема доповіді – «Cooper's Hill Cheese-Rolling in Great Britain»
Доповідач:  Ясирова Вікторія  Іванівна,  студентка  2 курсу спеціальності  «Мова та  література
(новогрецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Єрьоміна А.О., асистент кафедри англійської філології Маріупольського
державного університету.

Секція: Соціокультурні аспекти германських мов

Керівник  секції: Дорменєв  Віктор  Стефанович., ст.  викладач  кафедри  німецької  та
французької філології.
Секретар  секції: Торчило  Ольга  Олегівна, студентка  III курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету

16.03.17, 11-20, ауд. 204

1. Тема доповіді – „Hydronymie  als Wiederspiegelung  der  kulturellen Komponente  der Deutschen
Sprache“
Доповідач:  Архипова  Валерія  Максимівна,  студентка  ІІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
2. Тема доповіді – „Poetik  der Betitelung,  des Raumes  und  der Zeit  im Roman  von Heinrich Böll
„Billard um halb zehn“
Доповідач: Алексеев Олексій Олексійович, студент III курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
3. Тема доповіді – „ Neologismen in der deutchen Sprache “
Доповідач:  Белік Олена Олександрівна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
4. Тема доповіді – „Die Rolle des Sports im Leben der deutschen Gesellschaft“
Доповідач:  Бохонов  Максим  Владимирович,  студентка  ІІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
5. Тема доповіді – „Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erbauung in Deutschland”
Доповідач: Глушкова  Дарина  Миколаївна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
6. Тема доповіді – „ Neologismen im Bereich der Kybernetik im Englischen “
Доповідач:  Грінько  Марія  Ігорівна,  студентка IV курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
7. Тема доповіді – „ Die Postmodernen Tendenzen in der Kreativität  von Patrick Süskind und in
seinem Werk „Das Parfum”
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Доповідач: Ємець Анастасія Ігорівна,  студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
8. Тема доповіді – „ Deutsche Tanzkunst”
Доповідач: Зозуля Катерина Віталівна,  студентка  ІІІ курсу спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
9. Тема  доповіді  –  „Das  Thema  des  Krieges  in  der  deutschen  Literatur  des  ХХ  Jahrhunderts:
Verlorene Generation”
Доповідач: Лисенко Анастасія Сергіївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
10.Тема доповіді – „Die Frame-Semantik”
Доповідач: Мозгалов Дмитро Сергійович, студент IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
11.Тема доповіді – „Gegenwärtige schweizerische Literatur”
Доповідач: Процких  Віра  Сергіївна,   Чебурахіна  Валерія  Вадимівна,  студентки  IV курсу
спеціальності «Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
12.Тема доповіді – „Besonderheiten der deutschen Jugendsprache”
Доповідач: Сапожнік  Анна  Олександрівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
13.Тема доповіді – „Konzepte «die Frau» und «der Mann»“
Доповідач: Слепканева Дарія Віталіївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
14.Тема  доповіді  –  „Die  Deutsche  Romantik  anhand  der  Werke  von  Ernst  Theodor  Wilhelm
Hoffmann”
Доповідач: Таджирлі Елхан Лютвіар Огли, студент IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології
15.Тема  доповіді  –  „Auswirkungen  des  ersten  und  zweiten  Weltkrieges  auf  Frauenbekleidung  in
Deutschland”
Доповідач: Тимофеева  Вікторія  Валеріївна,  студентка  ІІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
16.Тема доповіді – „Nationale Prägung in der deutschen Baukunst”
Доповідач: Торчило  Ольга  Олегівна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Дорменєв  В.С.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
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17.Тема доповіді – „Schloss Marienburg – „mein kleines Eldorado”
Доповідач: Шульга Евеліна Віталіївна,  студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Слюсаренко О.В., асистент кафедри німецької та французької філології

Секція: Країнознавство німецькомовних країн

Керівник  секції: Ганжело  Світлана  Миколаївна, старший  викладач кафедри  німецької  та
французької філології.
Секретар секції: Кудря Наталія Олександрівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 

17.03.17, 9-00, ауд. 204

1.Тема доповіді – „Die Schweiz und ihre Schokolade”
Доповідач: Аветисян Лусіне Арсенівна,  студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
2.Тема доповіді – „Die Sorben – eine der nationalen Minderheiten Deutschlands“
Доповідач:  Архипова  Валерія  Максимівна,  студентка  III курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Воєводіна Н.М., к.ф.н., доцент кафедри німецької та французької філології
3.Тема доповіді – „Die Geschichte von Mercedes Benz”
Доповідач: Воронiна  Валерiя  Олександрiвна,  студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
4.Тема доповіді – „Geschichte der Brezel”
Доповідач: Гамідова  Бріліант  Ірман  кизи,  студентка  IIІ  курсу  спеціальності  «Переклад
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Даниленко О.С., асистент кафедри німецької та французької філології
5.Тема доповіді – „Zwischen Hoffen und Bangen: die Karriere von Michael Schumacher”
Доповідач: Голуб  Юлія  Дмитрівна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
6.Тема доповіді – „Der Kölner Karneval”
Доповідач: Гріченко Тетяна Сергіївна, студентка II курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
7.Тема доповіді – „Österreichische Bräuche und Feiertage”
Доповідач: Губрій Валерія Станіславівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
8.Тема доповіді – „ Das Leben und Schaffen von Franz Kafka”
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Доповідач: Гусак  Ганна  Олегівна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
9.Тема доповіді – „Die Deutschen sind Weltweit im Abfalltrennung”
Доповідач: Ільїна Єлизавета  Юріївна,  студентка IIІ курсу спеціальності  «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Даниленко О.С, асистент кафедри німецької та французької філології
10.Тема доповіді – „Nationale Traditionen von Bayern”
Доповідач: Коробка Ольга Всеволодівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
11.Тема доповіді – „Til Schweiger im deutschen Kino”
Доповідач: Кудря Наталія Олександрівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
12.Тема доповіді – „Die schönsten Schlösser und Burgen in Sachsen”
Доповідач: Назюта Ольга Олександрівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
13.Тема доповіді – „Das Leben und Schaffen von Johannes Brahms”.
Доповідач: Подопригора  Ольга  Вікторівна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
14.Тема доповіді – „Deutsche Vorurteile”
Доповідач: Ремига  Інна  Сергіївна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
15.Тема доповіді – „Die 12 spektakulärsten Naturwunder Deutschlands”
Доповідач: Самарська  Анастасія  Семенівна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та
література (англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
16.Тема доповіді – „Gruselige Orte in Deutschland”
Доповідач: Співак  Ірина  Ігорівна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
17.Тема доповіді – „Besonderheiten der österreichischen Küche”.
Доповідач: Ткачук Алла Сергіївна, студентка  II курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
18.Тема доповіді – „Dirndl”
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Доповідач: Чумаченко  Дар’я  Валеріївна, студентка  IIІ  курсу  спеціальності  «Переклад
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник: Даниленко О.С., асистент кафедри німецької та французької філології
19.Тема доповіді – „ Die Geschichte von Oktoberfest”
Доповідач: Щербина  Ірина Сергіївна,  студентка ІІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
20.Тема доповіді – „Schönheitskult der Kaiserin”
Доповідач: Яйло Дар’я Костянтинівна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник: Ганжело  С.М.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології

Секція: Соціолінгвістичні аспекти франкомовних країн

Керівник  секції: Лоскутова  Н.М., старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
Секретар  секції: Острякова Тетяна Вадимівна,  студентка ІІI курсу спеціальності  «Мова та
література (французька)»

17.03.17, 12-50, ауд. 112

1. Тема доповіді: «Соціальна політика Франції»
Доповідач: Аль-Хурані  Інтісар  Басем  Мухаммед,  студентка  IV  курсу  спеціальності
«Міжнародні відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
2. Тема доповіді: «Особливості кухні долини Луари»
Доповідач: Бєлова Катерина  Янівна,  студентка  IV курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Мітіна Г.В., асистент кафедри німецької та французької філології
3. Тема доповіді: «Дипломатія Наполеона»
Доповідач: Вегерук  Владислава  Сергіївна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
4. Тема доповіді: «Специфика молодежного сленга в современном французском языке»
Доповідач: Газібагандова Владислава Шамілівна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та
література (англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Мітіна Г.В., асистент кафедри німецької та французької філології
5. Тема доповіді: «Традиции и рождественские праздники в Швейцарии»
Доповідач: Глуховська Олена Вікторівна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Мітіна Г.В., асистент кафедри німецької та французької філології
6. Тема доповіді: «Виникнення та розвиток французького інфінітиву»
Доповідач: Дуєва Анастасія Павлівна, студентка ІІI курсу спеціальності «Мова та література
(французька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Морєва Г.Г., к.філол.н., доцент кафедри німецької та французької філології
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7. Тема доповіді: «Роль франкомовного населення у формуванні зовнішньої політики Канади»
Доповідач: Жигір  Анастасія  Віталіївна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
8. Тема доповіді: «Історія Лувру»
Доповідач: Зиков Богдан Сергійович, студент ОР «Магістр» спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
9. Тема доповіді: «История возникновения терминологии интернет-пользователя»
Доповідач: Коваленко  Анастасія  Сергіївна,  студентка  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
10. Тема доповіді: «Французские замки как культурно-исторический феномен»
Доповідач: Куликова Євгенія Сергіївна, студентка IV курсу спеціальності «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Мітіна Г.В., асистент кафедри німецької та французької філології
11. Тема доповіді: «Особливості міграційних процесів у Франції на сучасному етапі»
Доповідач: Макаренко  Вадим  Андрійович,  студент  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
12. Тема доповіді: «Верлан как часть французского арго»
Доповідач: Мжельський  Павло  Андрійович,  студент  IІІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
13. Тема доповіді: «Відносини Франції та Італії на сучасному етапі» 
Доповідач: Мініна  Карина  Миколаївна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
14. Тема доповіді: «Концепт «любов» у лексичній системі французької мови»
Доповідач: Острякова Тетяна Вадимівна, студентка ІІI курсу спеціальності «Мова та література
(французька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Морєва  Г.Г.,  к.філол.н.,  доцент  кафедри  німецької  та  французької
філології
15. Тема доповіді:  «Науково-технічний розвиток Франції  та її участь в міжнародному обміні
технологіями» 
Доповідач: Парахневич Дмитро Олександрович, студент IV курсу спеціальності «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
16. Тема доповіді: «Релігії Франції»
Доповідач: Романова  Вероніка  Олександрівна,  студентка  ІI  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології

27



17. Тема доповіді: «Арабские заимствования во французском языке»
Доповідач: Ситнік Марина Сергіївна,  студентка IV курсу спеціальності  «Мова та література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Мітіна Г.В., асистент кафедри німецької та французької філології
18. Тема доповіді: «Тероризм як фактор ісламофобії у Франці»
Доповідач: Чекоданова Ксенія Костянтинівна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
19. Тема доповіді: «Французько-іспанські відносини на сучасному етапі»
Доповідач: Шаповалов  Владислав  Павлович,  студент  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
20. Тема доповіді: «Загадкові місця у Франції»
Доповідач: Шаповалова  Валерія  Андріївна,  студентка  ІI  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
21. Тема доповіді: «Французско-российские отношения на современном этапе»
Доповідач: Шварц  Анна  Александрівна,  студентка  IV  курсу  спеціальності  «Міжнародні
відносини» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Лоскутова  Н.М.,  старший  викладач кафедри  німецької  та  французької
філології
22. Тема  доповіді:  «Особливості  відтворення  концепту  «радість»  лексичними  засобами
французької мови»
Доповідач: Юркіна  Анна  Олегівна,  студентка  ІІI  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(французька)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник: Морєва Г.Г., к.філол.н., доцент кафедри німецької та французької філології

Секція: Актуальні питання історії літератури та літературознавства

Керівник  секції: Марченко  М.О., старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології 
Секретар  секції: Ткачова Катерина Геннадіївна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та
література (німецька)» Маріупольського державного університету

17.03.17, 11-20, ауд. 205

1. Тема доповіді: «Аналіз мовностилістичних особливостей байок Г. Е. Лессінга»
Доповідач: Забірко Ксенія  Валеріївна,  студентка IІ  курсу спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
2. Тема доповіді: «Вплив братів Гримм на формування жанру казки доби романтизму»
Доповідач: Коробенко Ганна  Яківна,  студентка  IІ  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
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Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  виладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
3. Тема доповіді: «Тема природи у творах Ґете»
Доповідач: Кухарчук Діана Анатоліївна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
4. Тема доповіді: «Образ Кассандри у давньогрецькому міфі»
Доповідач: Лобанова Софія Борисівна,  студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
5. Тема доповіді: «Особливості поетики «Книги пісень» Г. Гейне»
Доповідач: Медведєв  Олександр  Олександрович,  студент  IІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (німецька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
6. Тема доповіді: «Особливості поетики ліричних творів Й. Айхендорфа»
Доповідач: Нікітіна  Орина  Сергіївна,  студентка  IІ  курсу  спеціальності  «Мова та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології 
7. Тема доповіді: «Образ Дон Жуана у Мольєра та  Пушкіна»
Доповідач: Романова  Вероніка  Олександрівна,  студентка  IІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Кожухова  Г.О.,   старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
8. Тема доповіді: «Сонет в німецькій літературі Райнера Марії Рільке»
Доповідач: Ткачова Катерина Геннадіївна, студентка IІ курсу спеціальності «Мова та література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий  керівник:  Марченко  М.О.,  старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології
9. Тема доповіді: «Жанрові особливості байки»
Доповідач: Тур  Ярослав  Сергійович,  студент  IІ  курсу  спеціальності  «Мова  та  література
(німецька)» Маріупольського державного університету 
Науковий керівник:  Марченко М.О.,   старший викладач кафедри німецької  та  французької
філології
10.Тема доповіді: «Из истории становления и развития рыцарских романов о короле Артуре и
рыцарях круглого стола»
Доповідач: Шаповалова  Валерія  Андріївна,  студентка  IІ  курсу  спеціальності  «Мова  та
література (французька)» Маріупольського державного університету
Науковий  керівник:  Кожухова  Г.О.,   старший  викладач  кафедри  німецької  та  французької
філології

Секція: Актуальні проблеми педагогічної психології
Керівник секції: Стуліка О.Б., канд.психол.н., доцент кафедри практичної психології
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Секретар  секції: Матвієнко  Т.А.,  студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література
(німецька)»

16.03.17, 11-20, ауд.113

1. Тема доповіді – «Особенности развития детей-индиго»
Доповідач: Абдиллаева Е.И., студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
2.  Тема  доповіді  –  «Загальнокультурні  компетенції  як  основа  формування  професійності
педагога»
Доповідач:  Авдєєв  О.В.,  студент  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література  (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
3. Тема доповіді – «Психологічна готовність педагога до роботи з обдарованими дітьми»
Доповідач:  Бабич  І.С., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література  (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
4. Тема доповіді – «Основні джерела навчальної мотивації»
Доповідач:  Баглюк В.Р., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова та  література  (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
5. Тема доповіді – «Мотивація як найважливіший компонент учбової діяльності студентів»
Доповідач:  Белова К.Я., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова та  література  (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
6.  Тема  доповіді  –  «Психолого-педагогічні  умови  формування  професійної  ідентичності
студентів»
Доповідач:  Вознюк  С.В., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література  (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
7. Тема доповіді – «Психологічні особливості ліворукої дитини»
Доповідач:  Газібагандова  В.Ш., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
8.  Тема  доповіді  –  «Вікові  та  психологічні  передумови  маніпулятивної  поведінки  у  дітей
дошкільного віку»
Доповідач:  Гринько М.І., студентка 4 курсу спеціальності  «Мова та література (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
9.  Тема  доповіді  –  «Особливості  реалізації  психолого-педагогічного  супроводу  дитячої
обдарованості »
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Доповідач:  Ємець  А.І., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література  (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
10. Тема доповіді – «Виховання – як одна із центральних категорій педагогічної психології»
Доповідач:  Лисокобилка  К.В., студентка  4  курсу спеціальності  «Мова  та  література
(англійська)» Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
11. Тема доповіді – «Особливості формування навчальної мотивації»
Доповідач:  Матвієнко Т.А., студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
12. Тема доповіді – «Особливості розвитку дитини-аутиста»
Доповідач: Панчищенко Є.О., студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
13. Тема доповіді – «Проблема неуспішності навчання»
Доповідач:  Сапожник Г.О., студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
14. Тема доповіді – «Вплив педагогічної оцінки на «Я концепцію» учня»
Доповідач: Слепканьова Д.В., студентка 4 курсу спеціальності «Мова та література (німецька)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
15. Тема доповіді – «Критерії та показники вихованості»
Доповідач:  Шульга Е.В., студентка 4 курсу спеціальності  «Мова та  література  (англійська)»
Маріупольського державного університету
Науковий керівник:  Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук,  доцент кафедри практичної
психології.
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	2. Тема доповіді – «Інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів з іноземної мови»
	Доповідач: Ткачук Алла Сергіївна, студентка II курсу спеціальності «Мова та література (англійська)» Маріупольського державного університету.
	10. Тема доповіді – «History of Goose Fair»

	11. Тема доповіді – «King Arthur: A Myth or a Fact»
	Доповідач: Курілова Яна Романівна, студентка 1 курсу спеціальності «Середня освіта», спеціалізація «Мова і література(англійська)» Маріупольського державного університету
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