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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

20.10.2021 
1000 – 1045 – пленарне засідання 

1045 – 1300 – виступи учасників конференції 

1300 – 1400 – перерва на обід 

1400 – 1600 – виступи учасників конференції 

 

 

21.10.2021 
1000 – 1230 – виступи учасників конференції 

1230 – 1300 – підведення підсумків конференції 
 

 

Проведення конференції здійснюють в on-line форматі через ZOOM 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

20.10.2021 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
ВІТАННЯ З НАГОДИ 25-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ФІЛОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Омельченко Світлана Олександрівна – голова оргкомітету 
конференції; докторка педагогічних наук, професорка, ректорка ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ).  
 
СПРЯМОВАНИЙ У МАЙБУТНЄ (до 25-річчя філологічного 
факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет») 

Овчаренко Наталія Іванівна – член оргкомітету конференції; 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 
літератури, декан філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 
МОВОЗНАВСТВА» 

Глущенко Володимир Андрійович – заступник голови 
оргкомітету конференції; доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

 
ФАКУЛЬТЕТ, НАУКА, ПРОФЕСІЯ 

Біличенко Ольга Леонідівна – член оргкомітету конференції; 
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 
української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

 

Регламент: доповідь на пленарному засіданні – до 7 хв. 
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ДОПОВІДІ 
 

Регламент: доповідь на засіданні – до 7 хв.; 
обговорення доповіді – до 3 хв. 

 
ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО 
ТЕКСТУ В ЛІНГВІСТИЦІ 

Ананьян Еліна Львівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА 
ІНОЗЕМНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Бікезіна Анастасія Дмитрівна – асистент кафедри германської та 
слов’янської філології; аспірант кафедри германської та слов’янської 
філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Слов’янськ). 
 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ 
ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 

Біличенко Ольга Леонідівна – доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА 

Бурковська Оксана Йосипівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 1, Донецький 
національний медичний університет (м. Краматорськ). 
 
О НЕКОТОРЫХ ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ТЕОРИЯХ ЮМОРА 

Габідулліна Алла Рашатівна – доктор філологічних наук, професор 
кафедри мовознавства та російської мови Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Бахмут). 
 
МЕМУАРНАЯ ПРОЗА АНДРЕЯ ГЛУЩЕНКО: «ГОДЫ ДЕТСТВА» 

Глущенко Володимир Андрійович – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
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ЛІНГВІСТИ ХІХ ст. ПРО ПРОГРЕС / РЕГРЕС У РОЗВИТКУ МОВИ 
Глущенко Володимир Андрійович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Каламаж Марія – доктор філософії (PhD), керівник компанії 
Eurasia Adviser Company (м. Ополе, Польща). 

Руденко Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
О ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В РАМКАХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ОП «СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (Язык и литература (русский))» ВТОРОГО 
(магистерского) УРОВНЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Гришина Альбіна Ярославівна – здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Спеціальність: 014 Середня освіта 
(Мова і література російська)). Освітня програма «Середня освіта (Мова і 
література (російська))». 

Царевич Дмитро Віталійович – здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Спеціальність: 014 Середня освіта 
(Мова і література російська)). Освітня програма «Середня освіта (Мова і 
література (російська))». 

 
ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Іліаді Олександр Іванович – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (м. Кропивницький). 

 
ТЕОРІЯ ВОЛЗЬКО-КАМСЬКОГО МОВНОГО СОЮЗУ ЯК 
АРЕАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ МОВ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ 
АСПЕКТ 

Клець Ольга Олексіївна – вчитель російської мови та літератури, 
української мови та літератури, зарубіжної літератури Краматорського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 6 –дошкільний навчальний заклад» Краматорської міської ради, учитель 
вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель; кандидат філологічних 
наук; стейкхолдер освітньої програми «Середня освіта (Мова і література 
(російська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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POPULAR METHODOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
Коротяєва Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ТЕРМІНИ З МІЖНАРОДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ В 
УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ МОВІ 

Кочукова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Тендітна Надія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В РАМКАХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(Язык и литература (русский))» ВТОРОГО (магистерского) УРОВНЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кравченко Варвара Сергіївна – здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Спеціальність: 014 Середня освіта 
(Мова і література російська)). Освітня програма «Середня освіта (Мова і 
література (російська))»; стейкхолдер освітньої програми «Середня освіта 
(Мова і література (російська))» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти. 

Чернова Карина Андріївна – здобувач другого (магістерського) рівня 
вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет». Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і 
література російська)). Освітня програма «Середня освіта (Мова і 
література (російська))». 
 
СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА СКАЗКИ 
В. ГАРШИНА «ATTALEA PRINCEPS» 

Ледняк Юлія Владленівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Зігаєва Ганна Анатоліївна – вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Слов’янської загальноосвітньої школа I–III ступенів № 12 
Слов’янської міської ради Донецької області (м. Слов’янськ). 

Соболєва Анастасія Андріївна – здобувач першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ 
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«Донбаський державний педагогічний університет». Спеціальність: 
014 Середня освіта (Мова і література (російська)). Освітня програма 
«Середня освіта (Мова і література (російська))». 
 
ТОХАРСЬКА А І ТОХАРСЬКА B ТА ГЕНЕАЛОГІЧНА 
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ 

Лихачова Анжеліка Вікторівна – викладач Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(м. Бахмут); аспірант кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
МЕТОДИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Лях Оксана В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
УЧЕБНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 
ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
(библиографические сведения и краткие научно-методические 
комментарии) 

Маторін Борис Іванович – старший викладач кафедри російської 
мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ). 

Клименко Олена Вікторівна – вчитель російської мови та 
літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури 
Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради Донецької 
області, учитель першої кваліфікаційної категорії; стейкхолдер ОП 
«Середня освіта (Мова і література (російська))» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. 
 
ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО 
ІДЕЙ У ПРАКТИЦІ РОЗБУДОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ДДПУ 

Маторіна Наталя Михайлівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
ПО МЕТАЛИНГВИСТИКЕ 

Маторіна Наталя Михайлівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
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Маторін Борис Іванович – старший викладач кафедри російської 
мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ). 
 
ЕТИКА ПЕРЕКЛАДУ 

Непран Анна Сергіївна – здобувач другого (магістерського) рівня 
вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет». Спеціальність: 035 Філологія. Освітня 
програма «Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно))». 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
УКРАЇНСЬКОЮ 

Орел Анна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Годунова Наталія Борисівна – консультант з кадрових і 
адміністративних питань відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації «Представництво Сейв зе Чілдрен Інтернешнл в Україні»; 
стейкхолдер освітньої програми «Середня освіта (Мова і література 
(англійська, німецька))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 
НАЙПОШИРЕНІШІ ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
АНГЛІЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

Осипенко Віра Юріївна – викладач кафедри германської філології 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Бахмут). 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 
ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

Пампура Світлана Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ). 

Висоцька Наталія Леонідівна – вчитель англійської мови 
Слов’янської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 5 Слов’янської 
міської ради Донецької області (м. Слов’янськ). 
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РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ СИСТЕМНОСТІ В РОБОТАХ УЧЕНИХ 
КАЗАНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Піскунов Олександр Вікторович – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 

21.10.2021 

ЛИНГВОФИЛОСОФИЯ ГЮСТАВА ГИЙОМА (сообщение третье) 
Проскурін Іван Андрійович – аспірант кафедри зарубіжної 

літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків). 

 
ВИЯВЛЕННЯ ПОЛОНІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Рибальченко Ольга Юріївна – аспірант кафедри полоністики та 
перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк). 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 

Роман Вікторія Володимирівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ТРАКТОВКА И ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОМИФОЛОГИИ И 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА 

Рубан Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІТЕРАТУРИ 

Рубан Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Масич Анна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури 
Борівської загальноосвітньої школи І –ІІ ступенів № 2 Ізюмського району 
Харківської області, кваліфікаційна категорія – спеціаліст; стейкхолдер 
освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (російська))» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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ТРАКТОВКА И ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Рубан Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

Тесленко Наталія Ігорівна – заступник директора з навчально-
виховної роботи Слов’янської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 5 
Слов’янської міської ради Донецької області, вчитель української мови та 
літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель 
(м. Слов’янськ); стейкхолдер освітньої програми «Середня освіта (Мова і 
література (російська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ У СЕРЕДНІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

Руденко Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
МОТИВАЦІЯ ЯК АСПЕКТ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Сауліна Ганна Володимирівна – здобувач другого (магістерського) 
рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Спеціальність: 014 Середня освіта 
(Мова і література (англійська)). Освітня програма «Середня освіта (Мова 
і література (англійська))». 
 
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПЕРЕХОДУ НА ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ 
ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

Ситняк Роман Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології Горлівського інституту іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут). 
 
FEMININE EUPHEMISMS AS STYLISTIC MEANS OF EXPRESSING 
POLITENESS 

Сорока Тетяна Вячеславівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри англійської мови та перекладу ДВНЗ «Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет» (м. Ізмаїл). 
 
ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК МЕТОД 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ 

Храбан Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, завідувач 
кафедри іноземних мов; Військовий інститут телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ). 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОТОПОНІМІВ Й 
ОНІМІВ ПОЛІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЯКА ЗАЗНАЛА НАСЛІДКІВ 
ТЕХНОГЕННОЇ КАТАСТРОФИ 

Швидка Надія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 
 
THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AT ONLINE 
DEBATE CLUBS 

Шевченко Марина Юріївна – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ). 
 
NEW COMMUNICATIVE METHODS OF ONLINE EDUCATION AT 
THE AGE OF COVID 19 

Шевченко Марина Юріївна – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» (м. Слов’янськ). 

Кушнір Катерина Анатоліївна – здобувач першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти філологічного факультету ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет». Спеціальність: 
014 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)). Освітня 
програма «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗАКРИТТЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Регламент: доповідь – підведення підсумків – на засіданні – до 5 хв. 
 

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ VIIІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 
МОВОЗНАВСТВА» 

Маторіна Наталя Михайлівна – член оргкомітету, відповідальний 
секретар VIІI науково-практичної Інтернет-конференції «Методологія та 
історіографія мовознавства» (20–21 жовтня 2021 року); науковий 
редактор, член редколегії, укладач збірника матеріалів конференції. 
 
РАЗОМ МИ – СИЛА! 

Глущенко Володимир Андрійович – заступник голови 
оргкомітету конференції; доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). 

 
 

 


