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Оргкомітет конференції 

Безхутрий Ю. М. – голова, д. ф. н., проф., декан філологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Філон М. І. – заст. голови, к. ф. н., доц., завідувач кафедри української мови  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

заступник декана з наукової роботи. 

Савчук Г. О. – заст. голови, к. ф. н., доц., куратор  

Наукового товариства філологічного факультету. 

Нізійова О. – студентка І курсу (магістерський рівень), голова Наукового 

товариства філологічного факультету. 

Процун К. – студентка І курсу (магістерський рівень), заступник голови 

Наукового товариства філологічного факультету. 

 

 

Під час конференції працюватимуть секції: 

 

1. Актуальні проблеми сучасного літературознавства. 

2. Актуальні проблеми сучасного мовознавства. 

 

Засідання секцій почнуться о 13.45.  

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 

Виступ у дискусії – до 3 хв. 

Обговорення виступів, панельна дискусія – до 10 хв. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



Секція № 1 

Актуальні проблеми сучасного літературознавства 

Модераторка – проф. Шеховцова Т. А. 

Секретар – Нізійова Л. 

13.45–15.45 

 

https://us04web.zoom.us/j/6847152979?pwd=Q21wb25iR2dDQnBoaDM5anIzeFI

2Zz09 

Meeting ID: 684 715 2979 

Passcode: 12345 

 

Кабалянц Катерина 

І курс (магістерського рівня), спеціальність – слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – російська 

Науковий керівник – доц. Скубачевська Любов Олександрівна 

Образы и состояния рая в «Великом пятикнижии» и «Дневнике писателя» 

Ф. М. Достоевского 

 

Трубнікова Анастасія 

І курс (магістерського рівня), спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – проф. Матушек Олена Юріївна 

Комунікативна структура новели «Природа» О. Кобилянської та її 

кіноадаптації 

 

Нізійова Олеся, голова Наукового товариства філологічного факультету  

І курс (магістерського рівня), спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Кремінська Інна Миколаївна 

«Монобомба на одну дію без антракту» Нєди Нежданої «Otvetka@ua» в 

оцінках критиків  
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Яськова Вероніка  

ІV курс, спеціальність – слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – російська 

Науковий керівник – Євстаф’єва Наталія Павлівна 

Поэтика визуальности в книге В. В. Набокова «Другие берега»: образ матери 

 

Колесникова Анна, активістка Наукового товариства від кафедри історії 

української літератури 

ІІІ курс, спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Кремінська Інна Миколаївна 

Рецепція п’єси Неди Нежданої «Коли повертається дощ» у критиці 

Гриневич Марія  

І курс (магістерського рівня), спеціальність – класичні мови та літератури 

(переклад включно)  

Науковий керівник – доц. Краснящих Андрій Петрович  

Міфоінферналіка псів у романі «Західні землі» В. С. Берроуза 

 

Мироненко Ангеліна  

ІV курс, спеціальність –слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – російська 

Науковий керівник – проф. Шеховцова Тетяна Анатоліївна 

Мотив встречи в сборнике Л. Добычина «Встречи с Лиз» 

 

Бих Віктор 

ІV курс, спеціальність – слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – російська 

Науковий керівник – Євстаф’єва Наталія Павлівна 

Поэтика оксюморона в новелле И. Бунина «Кавказ»  
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Секція № 2 

Актуальні проблеми сучасного мовознавства 

Модераторка – доц. Бутко С. Г. 

Секретар – Процун К. 

13.45–15.45 

 

https://zoom.us/j/8781079639?pwd=NEVpdzkyZ1JKVGRwQ0NHcjlJTnZPZz09 

Meeting ID: 878 107 9639 

Passcode: 423930 

 

 

Падалка Альбіна 

І курс (магістерський рівень), спеціальність – прикладна лінгвістика 

Науковий керівник – доц. Лук’яненко Сергій Станіславович 

Тематична класифікація англіцизмів у візуальній рекламі соціальних мереж 

Інстаграм та Фейсбук 

 

Набока Аліна  

ІІІ курс, спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Літвінова Інна Миколаївна 

Особливості семантичної інтерпретації образу осені в поетичному мовленні 

Є. Плужника (на матеріалі збірок «Дні» та «Рання осінь») 

 

Рішко Даріна 

ІІ курс, психолого-педагогічний факультет Харківської гуманітарно-

педагогічної академії, спеціальність – філологія 

Науковий керівник – доц. Масло Ольга Володимирівна 

Семантико-стилістичні особливості поезій Марко Терен (на матеріалі збірки 

«Там, де вдома») 

   6 
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Міщенко Ксенія 

ІІІ курс, спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Літвінова Інна Миколаївна 

Семантика образу війни в поетичному мовленні Д. Лазуткіна (на прикладі 

збірки «Артерія») 

 

Бугай Тетяна  

І курс (магістерський рівень), спеціальність – прикладна лінгвістика 

Науковий керівник – доц. Лук’яненко Сергій Станіславович 

Доцільність уживання англомовних запозичень у вітчизняній рекламній 

комунікації 

 

Сегеда Тетяна 

І курс, спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Хомік Олена Євгенівна 

Словообраз  «земля» у романі Уласа Самчука» «Марія»  

 

Перфілова Софія 

І курс (магістерський рівень), спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Пономаренко Валентина Дмитрівна 

Власні назви як твірна база інноваційної лексики 

 

Процун Катерина, заступник голови Наукового товариства філологічного 

факультету 

ІV курс, спеціальність – українська мова та література 

Науковий керівник – доц. Пономаренко Валентина Дмитрівна 

Контамінація як спосіб творення інноваційної лексики в сучасній українській 

мові: словотвірний і семантичний аспекти 
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