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Для пленарних і секційних засідань у zoom режимі нон-стоп: 
https://us02web.zoom.us/j/7848181764?pwd=Rzc0OElqMGRCSUx0OFRlUDZmUEJYdz09 

ідентификатор конференції: 784 818 1764 

код доступу: 505163 

 

 

10.00 – 11.20 – урочисте відкриття конференції, пленарне засідання  

 

 

11.40 – 16.00 – секційні засідання 1-3 

 

 

 

 

31 березня 2021 

 

 

10.00 – 16.00 - секційні засідання 4-7 

 
 

 

Робочі мови конференції: англійська, українська.  

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ 
 

Доповідь на пленарному засіданні – 15 хвилин 

 

Доповідь на секційному засіданні – 10 хвилин 

 

Запитання в чат на платформі zoom

https://us02web.zoom.us/j/7848181764?pwd=Rzc0OElqMGRCSUx0OFRlUDZmUEJYdz09
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теми “Англійський ренесанс”) 
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Особливості англомовного рекламного дискурсу  

 

Сьомак Лілія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой  

Вплив англійської мови на українську через соціальні мережі та ЗМІ 

 

Сухіна Яна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент М. О. Зуєнко 

Застосування абревіатури в сучасному англомовному медійному дискурсі 

 

Тарасенко Анна,  магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент М. О. Зуєнко 

Концепт WOMAN у романістиці Дж. Остін 

 

Тихоненко Марина, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Exclamations as Means of Verbalization of Emotions in Modern English  

 

Турова Карина, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент М. Ю. Рахно  

Лінгвостилістичні особливості сучасних англомовних газетних текстів як 



відображення британської національної культури  

 

Тюко Оксана, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Британський варіант англійської мови: фонетична специфіка 

 

 



Секція 3 

Актуальні проблеми сучасної когнітивної лінгвістики 

30 березня 2021 року 

14.40-16.00 

Керівник секції – к. філол. н., доцент Кравченко Вікторія Леонідівна, 

магістрантка Скляр Альона 

Доповіді 

Безверха Тетяна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

ст.викл. Н. М. Лукаш 

Семантико-дериваційні параметри складних іменників іншомовного 

походження в сучасному українському масмедійному дискурсі 

 

Білошапка Євгеній, магістрант, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Н. І. Тарасова 

Мотив БУТТЯ в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» 

 

Галанська Вероніка, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. В. Луньова  

Семантика словосполучень distance learning, remote learning, online learning: 

когнітивно-дискурсивний аналіз 

 

Денищич Максим, студент, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник  

Англомовні комп’ютерні терміни: лінгвокогнітивний аспект 

 

Міщенко Дарина, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Мовні засоби реалізації концепту СТАН ЛЮДИНИ в англійському романі 

XVIIІ ст. 

 

М’ясоїд Катерина, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. Л. Кравченко 

Репрезентація живого як недовговічного у концепті МІЛЬ (на матеріалі есе 

“Смерть молі” Вірджинії Вульф) 

 



Петренко Лілія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. В. Луньова  

Відображення проблеми соціопатії в інтернет-рецензіях на фільм “Джокер” 

(2019 р.): лінгвокогнітивний аналіз 

 

Печеник Юлія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. Л. Кравченко 

Вербалізація концепту ПРОСТІР в англомовному дискурсі 

 

Подгорна Аліна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

ст.викл. Н. М. Лукаш 

Фразеологізми з компонентом-числівником в українській та англійській 

мовах: семантико-стилістичний аспект 

 

Половчак Яна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. В. Луньова 

Ключові лексеми на позначення концепту КАРАНТИН: семантичний і 

дискурсивний аналіз мовної динаміки 

 

Скляр Альона, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. В. Луньова 

Фрейм “Торгові відносини” у структурі концепту BREXIT у британській 

пресі 2016–2018 рр.: лінгвокогнітивний аналіз 

 

Романюк Ірина, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. Л. Кравченко 

Лінгвокогнітивні характеристики функціонування метафори в сучасному 

англомовному політичному дискурсі 

 

Фурса Дар’я, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Лінгвокультурний типаж HERO в англомовному дискурсі: до історії питання  

 

Чуб Анна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. Л. Кравченко 

Багатовекторність використання концепту ЧАС як фразеологічної одиниці в 

сучасній англійській мові 



 

Шаповал Оксана, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

ст.викл. Н. М. Лукаш 

Семантико-стилістична характеристика іншомовної лексики в художньому 

дискурсі Ліни Костенко 

 

Шландакова Валерія, магістрантка, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. 

філол. н., доцент Т. В. Луньова 

Фрейм ОСВІТA у структурi концепту ВIРТУАЛЬНА АУДИТОРIЯ в 

сучасному англомовному дискурсi 2017–2020 рр. 

 



Секція 4 

Актуальні проблеми перекладу 

31 березня 2021 року 

10.00 -11.20 

Керівник секції – к.філол.н., доцент Тимінська Ірина Миколаївна, викл. 

Дейнеко Світлана Олександрівна,  студентка Школа Марія.  

Доповіді 

Анісімова Юлія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

доцент Г. М. Таловиря  

Особливості передачі сленгізмів та їх роль у відтворенні образу підлітків на 

прикладі твору Дж. Д. Селінджера “Над прірвою у житі”  
 

Барболіна Тетяна, доктор фізико-математичних наук, професор, декан 

фізико-математичного факультету, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Переклад фразеологічних одиниць з компонентами онімічного походження 

 

Бринцева Анна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой 

Особливості перекладу українських прислів’їв англійською мовою 

 

Вотченко Вікторія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

доцент Г. М. Таловиря  

Засоби відтворення комічного у перекладі англомовних мультфільмів 

 

Ганнущенко Владислав, студент, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

старший викладач Є. В. Вєнєвцева 

Обґрунтування актуальності застосування провідних технік 

нейролінгвістичного програмування у перекладознавстві 

 

Дідух Дарина, студентка, Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, науковий керівник – к. філол. н., доцент Г. І. Харкевич 

Особливості перекладу англійських прислів’їв і приказок 

 

Жердецька Єлизавета, студентка, Таврійський національний університет 

імені В. І. Вернадського, науковий керівник – к. філол. н., доцент 

Л. П. Юлдашева 



Переклад назв англомовних фільмів українською мовою 

 

Ірклієнко Анна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник 

Особливості перекладу англійських бізнес-інновацій 

 

Кришень Катерина, студентка, Полтавський університет економіки і 

торгівлі, науковий керівник – к. філол. н., доцент Н. С. Сухачова  

Особливості перекладу ідіоматичних виразів 

 

Мельничук Анна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник 

Проблеми перекладу англомовної юридичної термінолексики 

 

Пархоменко Максим, студент, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник 

Способи перекладу англомовної комп’ютерної лексики 

 

Петрусь Аліна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой 

Еволюція текстових перекладів з давніх часів і до сьогодні 

 

Середа Ярослава, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент І. М. Тимінська 

Культура подорожі наприкінці ХІХ століття: популярні курорти 

 

Таран Ярина, магістранта, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент І. М. Тимінська  

Особливості українських перекладів вірша Р.Кіплінга “If” 

 

Тихоненко Марина, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор С. В. Ленська 

Some Peculiarities of Literary Translation 

 

Холод Єлизавета, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой 

Міжмовна інтерференція і переклад  



 

Храмова Юлія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой 

Специфіка та особливості перекладу англійських та німецьких прислів’їв та 

приказок 

 

Школа Марія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник 

Специфіка перекладу англійських рекламних слоганів промислових товарів 

 

Шпак Яна, студентка, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., доцент 

Р. Г. Шрамко  

Специфіка фразеологічних одиниць у контексті актуальних проблем 

сучасного перекладознавства  



Секція 5 

Художня література англомовних країн: теоретичний,  

історико-культурний, компаративний аспекти 

31 березня 2021 року 

11.40 – 13.00 

 

Керівник секції – к.пед. н., доцент Орлова Ольга Василівна, к.філол.н. 

Орлова Олексій Петрович, студентка Мартем’янова Анастасія. 

Доповіді 

Абду Ліна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Н. І. Тарасова 

«Маленький принц» Екзюпері: стильові новації 

 

Віннікова Каріна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

доцент О.В. Орлова 

Образ художника у новелах О. Генрі 

 

Гриценко Євген, магістрант, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент В. І. Воскобойник 

Функціонування медичної термінології в контексті художнього твору 

 

Дерій Марина, аспірантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О. М. Ніколенко 

Просторово-часові мотиви у творчості Джека Лондона 

 

Ковальов Ярослав, магістрант, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О. М. Ніколенко 

Джордж Орвелл, антиутопія “1984”. Історична основа та романи-

попередники 

 

Ковальова Марія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

доцент Г. М. Таловиря  

Відтворення комічного потенціалу при перекладі твору Джерома К. Джерома 

“Троє в одному човні (як не рахувати собаки)” 

 



Кропивка Світлана, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

асистент Л. В. Дейна  

Вербалізація мовної картини світу щоденникаря 

 

Кріль Наталія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

асистент Л. В. Дейна  

Мовна гра в англійськомовних поезіях поезіях Ю. Андруховича 

 

Кріль Наталія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Мовні засоби реалізації психоемоційного стану людини в поемі “Корсар” 

Дж. Байрона  

 

Литовченко Тетяна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Н. І. Тарасова 

Жанрова багатогранність «Майстра і Маргарити» М. Булгакова 

 

Лихвар Альона, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. пед. н., 

доцент О.В. Орлова 

Наратив у романах С. Моема крізь призму конґруентності героїв 

 

Мартем’янова Анастасія, студентка, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – 

старший викладач Г. С. Сосой 

Лексико-семантичні особливості циклу романів Джоан Роулінг про Гаррі 

Поттера  

 

Мішуровська Альона, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. М. Конєва 

Архетипи культури у збірці “Тріумф Ахілла” Луїзи Глік 

 

Попович Таїсія, Семеняка Євгенія, студентки, Полтавський університет 

економіки і торгівлі, науковий керівник – к. філол. н., доцент 

Н. С. Сухачова  

Художня література англомовних країн: теоретичний, історико-культурний, 

компаративний аспекти 

 



Роман Тетяна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О. М. Ніколенко 

Образ Еркюля Пуаро в романах Агати Крісті  

 

Усяка Валентина, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Т. М. Конєва 

Тематичне розмаїття і художнє забарвлення збірки “Дикий ірис” Луїзи Глюк 

 

Фелько Вікторія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

асистент О. П. Орлов 

Трансформація образу раба Тома у творах американських письменників 

 

Шерстюк Наталія, аспірантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Мотив психічного розладу як інтегральна складова хронотопу в новелі 

“Лігейя” Едгара По 

 

Штепа Анастасія, аспірантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Композиційні особливості роману О. Вайлда «Портрет Доріана Ґрея»    

 

Шубка Вікторія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Н. І. Тарасова 

«Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена через призму сучасних досліджень 

 

Шумей Марія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

асистент Дейна Л. В. 

Функційний аспект сленгу в сучасному інтернет-дискурсі 



Секція 6 

Актуальні проблеми методики викладання мов і літератур: 

англомовний контент 

31 березня 2021 року 

13.10 – 14.30 

Керівник секції – ст.викл. Сосой Галина Станіславівна, студентка 

Крячко Інна. 

Доповіді  

Борсук Тетяна, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Р. Г. Шрамко  

Менеджмент сучасного уроку англійської мови 

 

Качмарська Юлія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г. С. Сосой 

Використання інтернет-технологій для розвитку навичок аудіювання на 

уроках англійської мови у середній школі 

 

Крячко Інна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – викладач 

С.О.Дейнека 

Актуальні проблеми використання інтерактивних засобів під час 

дистанційних уроків у школі 

 

Поплавська Анжеліка, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – старший 

викладач Г.С. Сосой 

Розвиток креативних можливостей та комунікативної активності учнів на 

уроках англійської мови 

 



Section 7 

Проблеми жінок у світовій культурі та літературі 

31 березня 2021 року 

14.40 – 16.00 

Керівники секції – д.філол.н., проф. Ніколенко Ольга Миколаївна, 

студентка Муха Олена 

Доповіді  

Маліченко Вікторія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Становище жінки в суспільстві ХІХ століття в романі Джейн Остін “Гордість 

та упередження” 

 

Муха Олена, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Female Portrayal in the Works of M.V. Gogol 

 

Петрусь Аліна, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Фeмiнiзм i бoваризм у рoманi Густава Флoбeра “Панi Бoварi” 

 

Сьомак Лілія, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Феміністична тема у творі Ольги Кобилянської “Valse Melancolique” 

 

Тимошенко Діана, студентка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Жіночі образи в оповіданнях О. Генрі 

 

Чижевська Анна, аспірантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – д. філол. н., 

професор О.М. Ніколенко 

Жіночі образи у романі В.М.Теккерея “Кетрін”  

 

Кахній Вікторія, магістрантка, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, науковий керівник – к. філол. н., 

доцент Н. І. Тарасова 



Роль демонічної жінки у творчості Есхіла (“Орестея”) 
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