
 

Переможці міжнародного конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціальності 035 «Філологія» 

 
 

 Дипломом І ступеню  

 

Прізвище, 
ім’я та 

по батькові 

студента 
(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 
по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва вищого 
навчального 

закладу 

(повністю) 
 

1 2 3 4 

Купрієнко Юлія 

Іванівна 

Концепт СТРАХ у 

сучасному 

англійськомовному 

медійному 

дискурсі 

Ніконова Віра 

Григорівна, доктор 

філологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри англійської і 

німецької філології та 

перекладу імені 

професора І. В. Корунця 

факультету 

перекладознавства 

Київського національного 

лінгвістичного 

університету 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

Заболотна 

Марта 

Володимирівна 

Стратегії 

англійсько-

українського 

синхронного 

перекладу 

телевізійного 

проєкту 

Куца Оксана Ігорівна, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

теорії та практики 

перекладу 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка 

Головенько 

Віта Віталіївна 

Гендерно 

зумовлені 

особливості 

вживання оцінної 

лексики на 

позначення 

сенсорних вражень 

в 

англійськомовних 

YouTube оглядах 

українських страв 

та продуктів 

харчування 

Залужна Ольга 

Олексіївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

англійської філології 

Донецького 

національного 

університету імені Василя 

Стуса 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса 

  



Дипломом ІІ ступеню  

 

Прізвище, 

ім’я та 

по батькові 
студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 
наукового керівника 

Назва вищого 

навчального 

закладу 
(повністю) 

 
1 2 3 4 

Авдєєва Дар`я 

Сергіївна 

Теоретичне та 

прикладне 

дослідження 

метафори в текстах 

різних стилів: 

функціональний та 

перекладацький 

аспекти 

Радецька Світлана 

Валеріївна, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, завідувач 
 кафедри теорії та 

практики галузевого 

перекладу Херсонського 

національного технічного 

університету 

Херсонський 

національний 

технічний університет 

Шаровська 

Оксана 

Геннадіївна 

Лексико-

семантичні поля 

Павленко Олена 

Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

філології, перекладу та 

професійної мовної 

підготовки Університету 

митної справи та 

фінансів; Бірюкова Діана 

Валеріївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри філології, 

перекладу та професійної 

мовної підготовки 

Університету митної 

справи та фінансів 

Університет митної 

справи та фінансів 

Северіна 

Катерина 

Сергіївна  

Особливості 

неймінгу та 

перекладу 

торгівельних 

марок англійською 

мовою 

 

Федорова Юлія 

Геннадіївна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

англійської філології 

Маріупольського 

державного університету 

Маріупольський 

державний 

університет 

 

Дипломом ІІІ ступеню  

 

Прізвище, 
ім’я та 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Тема роботи Прізвище, ім’я, 
по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва вищого 
навчального 

закладу 

(повністю) 

 
1 2 3 4 

Дорогокупля Дослідження Жулавська Ольга Сумський державний 



Анастасія 

Олександрівна 

вживання 

безособових форм 

дієслова в 

англомовній 

художній 

літературі 

програмними 

засобами 

корпусної 

лінгвістики 

Олександрівна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент кафедри 

германської філології 

Сумського державного 

університет; Tamar 

Siradze, Professor of 

Department of European 

Studies (languages and 

culture) of Batumi Shota 

Rustaveli State University  

університет, 

Батумський 

державний 

університет імені 

Шота Руставелі 

(Batumi Shota 

Rustaveli State 

University )_ 

Загній Давид 

Сергійович 

Проблеми 

локалізації 

відеоігор (на 

матеріалі відеогри 

Metro Exodus) 

Пономаренко Олена 

Олександрівна, кандидат 

філологічних наук, 

старший викладач 

кафедри перекладу 

Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла 

Остроградського 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського 

Вельтер Єва 

Ігорівна;  

Анжей 

Остапенков 

Сучасна 

вітчизняна та 

європейська 

дитяча література: 

спільні й відмінні 

риси 

Поддубей Олена 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри 

філології та видавничої 

справи Кременчуцького 

національного 

університету імені 

Михайла 

Остроградського 

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського, 

Познаньський 

університет економіки 

та бізненсу 

(Uniwersytet 

Ekonomiczny w 

Poznaniu) 

 


