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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. 

Рудаченко А. – секретар, студентка V курсу, голова Наукового товариства 

філологічного факультету. 

Нізійова О. – студентка IV курсу, заступник голови Наукового товариства 

філологічного факультету. 

Климова О. – студентка V курсу, секретар Наукового товариства 

філологічного факультету. 

Удовікова Т. – студентка V курсу, дизайнер Наукового товариства філологічного 

факультету. 

Процун К. – студентка IV курсу, відповідальна за інформаційне забезпечення Наукового 

товариства філологічного факультету. 

Мережко Д. – студент І курсу, відповідальний за інформаційне забезпечення Наукового 

товариства філологічного факультету. 

 

 

Під час конференції працюватимуть секції: 

 

1. Актуальні питання сучасного мовознавства. 

2. Мотиви – образи – стереотипи. 

3. Актуальні проблеми вивчення української та російської літератур. 

 

ХІІІ Регіональна студентська наукова інтернет-конференція зареєстрована в Українському 

інституті науково-технічної експертизи та інформації (посвідчення № 826 від 18 грудня 

2019 року). 

  



Секція 1 

Актуальні питання сучасного мовознавства 

Керівник – проф. Нелюба А. М. 

Секретар – Замета А. 

 

Задорожня Дар’я, 

відповідальна за роботу Наукового товариства філологічного факультету  

на кафедрі української мови  

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

Науковий керівник – професор Нелюба Анатолій Миколайович 

Інноваційні відоніми і словотвірна категорія дії/процесу 

 

Замета Аліна, 

відповідальна за роботу Наукового товариства філологічного факультету  

на кафедрі української мови 

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

Науковий керівник – професор Нелюба Анатолій Миколайович 

Особливості творення оказіональних дериватів категорії локативності 

 

Вернігора Кристина 

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

Науковий керівник – доцент Хомік Олена Євгеніївна  

Компаративні конструкції у збірці драматичних творів Юрія 

Тарнавського «6х0. Драматичні твори» 

 

Пшенична Катерина 

IV курс, спеціальність – прикладна лінгвістика 

Науковий керівник – доцент Бобро Марія Павлівна  

Вербальне і невербальне втілення концепту ГЕРОЙ в американському 

кінодискурсі 
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Бортник Надія 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

V курс, спеціальність – 014 Середня освіта (українська мова і література 

в закладах освіти) 

Науковий керівник – доцент Павлова Інна Андріївна 

Мовні особливості роману Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» у 

синтаксичному аспекті 

 

Мацуцина Аліна 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

І курс другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність – середня 

освіта (українська мова та література, англійська мова в закладах освіти) 

Науковий керівник – доцент Лебеденко Юлія Миколаївна 

Аксіологічна семантика прецедентних імен у політичному дискурсі 

 

Климова Олена, 

секретар Наукового товариства філологічного факультету  

І курс (магістерського рівня), спеціальність – мова і література (російська)                 

Науковий керівник – доцент Педченко Людмила Вадимівна  

Локус «поле» в системе пространственных координат заговорного текста (на 

материале сборника «Великорусскія заклинанія Л. Майкова») 

Загребіна Анастасія, 

відповідальна за роботу Наукового товариства філологічного факультету  

на кафедрі української мови 

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

Науковий керівник – доцент Трифонов Роман Анатолійович 

Афоризми як репрезентанти провідних інтенцій автора в збірці оповідань 

Антона Санченка «Баркароли» 
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Секція 2. Мотиви – образи – стереотипи 

Керівник – доц. Скубачевська Л. О. 

Секретар – Гайворонська Д. 

 

Гайворонська Дар’я 

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

перша – російська) 

                  Науковий керівник – доцент Скубачевська Любов Олександрівна  

Значение связи видения и знания для образа князя Мышкина в романе 

Ф.М. Достоевского «Идиот» 

 

Бєлік Карина 

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

                   Науковий керівник – доцент Головко Людмила Григорівна 

Система ліричних мотивів збірки «Запах кропу» Є. Гуцала 

 

Воронова Єлизавета 

IV курс, спеціальність –  російська мова та література 

Науковий керівник – доцент Скубачевська Любов Олександрівна 

Проблема власти стереотипа в рассказе Н. С. Лескова «Колыванский муж» 

 

Єфіменко М. 

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

Науковий керівник – професор Ісіченко Ю. А. 

Україна в художньому світі Томаша Падури 
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Соляник Майя  

IV курс, спеціальність – слов'янські мови (переклад включно; перша – 

російська)  

Науковий керівник – ст. викл. Маханьков Євген Анатолійович 

Мотив встречи/расставания в малой прозе В. Набокова (на материале 

сборников «Возвращение Чорба» и «Соглядатай») 

 

Прилуцька Анна 

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

Науковий керівник – доцент Сподарець Михайло Павлович 

Проблематика та образ головної героїні роману Гаськи Шиян «За 

спиною» 

 

Секція 3 

Актуальні проблеми вивчення української та російської літератур 

Керівник – доц. Савчук Г. О. 

Секретар – Удовікова Т. 

 

Удовікова Тетяна, 

дизайнер Наукового товариства філологічного факультету  

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

Науковий керівник – доцент Савчук Григорій Олегович 

Сюжет – час – простір у романі «Око Прірви» Валерія Шевчука 

 

Шевченко Наталія  

IV курс, спеціальність –  російська мова та література  

Науковий керівник – доцент Скубачевська Любов Олександрівна 

Особенности и значение детективных сюжетов у А. И. Куприна 
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Париш Станіслава 

IV курс, спеціальність – російська мова та література  

Науковий керівник – доцент Скубачевська Любов Олександрівна 

Интертекст Ф.М. Достоевского и Л.Н. Тостого в досахалинских  

произведениях А.П. Чехова с криминальным сюжетом 

 

Юркевська Софія 

ІІІ курс, спеціальність – мова та література (польська) 

Науковий керівник – професор Ісіченко Юрій Андрійович 

Порівняння старопольської та староукраїнської версій «Апокрисису» 

Христофора Філалета  

 

Петрова Єлизавета 

IV курc, спеціальність – українська мова і література  

Науковий керівник – доцент Кремінська Інна Миколаївна  

Рецепція драматургії І. Багряного 

 

Нізійова Олеся, 

заступник голови, SMM-менеджер Наукового товариства філологічного 

факультету  

IV курc, спеціальність – українська мова і література  

Науковий керівник – доцент Кремінська Інна Миколаївна  

Моноп’єси Нєди Нежданої «Мільйон парашутиків», «Голос тихої безодні» 

в оцінках критиків 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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