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Київ 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

Круглого столу молодих учених, аспірантів та магістрантів 

«Актуальні проблеми літературознавства 
 та мовознавства» 

 

8 грудня 2016 року 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б) 

 

 

Час 

проведення 

Захід Місце проведення 

9.30-10.00 Реєстрація Хол першого поверху 

10.00-10.15 Відкриття круглого столу Ауд. 207 

10.15-11.00 Пленарне засідання Ауд. 207 

11.10-13.00 

Засідання круглого столу  

Секція 1. Актуальні проблеми 

літературознавства 

Ауд. 203 

Секція 2. Актуальні проблеми 

мовознавства 

Ауд. 207 

13.00-13.20 Підбиття підсумків круглого столу За секціями 

 

Робоча мова – українська 

 

Регламент:  

Доповідь – до 15 хв. 

Виступ – до 5 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
10.00-10.15                                                                 Ауд. 207 

 

Вітальне слово: 
 

Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
 

Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
10.15-11.00                                                             Ауд. 207 

 

Феноменологічні засади дослідження інноваційної логосфери комп'ютерного 

буття 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Еміграція та рееміграція у середовищі українських письменників 

міжвоєнного періоду 

Івасюк Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Національний код епістолярію Бориса Грінченка 

Погребняк Інга Василівна, кафедра української літератури і компаративістики 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЙНІ  ЗАСІДАННЯ  КРУГЛОГО  СТОЛУ  
 

Секція 1. Актуальні проблеми літературознавства 

 

11.00-13.00                                                                     Ауд. 203 

 

Модератор:  
Івасюк Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
 

 

Роль національної літератури у поглядах Б.Грінченка та М. Драгоманова 

Сандрович Тетяна, кафедра української літератури і компаративістики Інституту 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Зміна соціальних ролей жінки в іспанському суспільстві у літературі ХІХ-ХХ ст. 

Кушнір Анна, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Тип героя-митця і жанрові особливості драми Анни Багряної "Пригости мене 

горіхами" 

Сидоренко Леся, кафедра української мови та культури Національного авіаційного 

університету  
 

Мандрівна проза: параметри жанру 

Розінкевич Наталія, Університетський коледж Київського університету імені Бориса 

Грінченка  
 

Символістський дискурс журналу «Українська хата» 
Олея Олена, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Еволюція жанру біографічного роману в українській літературі першої половини 

ХХ ст.    
Юлія Кириленко, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
   

Специфіка пейзажу в повістях Панаса Мирного  

Кравчук Анна, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Жанрова специфіка п’єси  Неди Нежданової «Коли повертається дощ» 

Гоменюк Олена, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Аксіологічні концепти творів про дітей Володимира Винниченка 

Григорах Ліліан, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Образ чужинця в романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» 

Дем’яненко Дмитро, факультет української філології та літературної творчості імені 

Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 



Бінарна опозиція «свій» - «чужий» в повісті Ольги Кобилянської «Апостол черні» 

Заїчко Владислава, факультет української філології та літературної творчості імені 

Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Специфіка моделювання образної системи в романі Володимира Лиса «Століття» 

Якова» 

Комар Марія, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Жанрова своєрідність твору «Сойчине крило» Івана Франка 

Лисенко Поліна, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

«Іван Іванович» Миколи Хвильового як модель абсурдного світу 

Машталер Людмила, факультет української філології та літературної творчості імені 

Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Драматизм образу Ноель у повісті Наталени Королеви «Без коріння» 

Фастовець Юлія, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Націоцентризм романістики Володимира Лиса  

Шелест Олена, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Специфіка реалізації модусу національної ідентичності у поезії Павла Вольвача 

Ярощук Валентина, факультет української філології та літературної творчості імені 

Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Архетип хати та його кореляції у поетиці роману "Щебетун" Федора Одрача 

Кривко Наталія, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Автобіографізм епіки Олени Звичайної: спроба реконструкції біографії письменниці 

Підвишенна Тетяна, факультет української філології та літературної творчості імені 

Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

13.00-13.20                                                                                                     Ауд. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 2. Актуальні проблеми мовознавства 
 

11.00-13.00                                                                              Ауд. 207 
 

Модератор: 
Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

Терміни-епоніми як відображення мовної картини світу вченого-медика 
Заболотня Руслана, кафедра латинської мови Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця 
 

Віктимологічні знання у прислів’ях та приказках 
Білоус Вікторія, кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права 

Національної академії внутрішніх справ 
 

Типологія перекладацьких коментарів при відтворенні власних назв (на 

матеріалі  перекладів  Роми  Франко) 
Козачук Андрій, кафедра англійської філології та перекладу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Музика та мистецтво як метод вивчення італійської мови 
Бабенко Валерія, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Концепт ТАЄМНИЦЯ в картинах світу носіїв англійської мови: часопросторовий 

аспект 

Стрельченко Ксенія, кафедра германської філології Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка  
 

Когнітивно-комунікативний підхід до навчання синтаксису в профільній школі: 

від концепту до тексту 

Огарь Юлія, кафедра української мови Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка  
 

Тенденція до використання іншомовних запозичень в сучасній китайській мові 

як прояв інтернаціоналізації, уніфікації та спрощення лексичного фонду 
Гуль Олександра, кафедра східних мов та перекладу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка  
 

Лінгвокогнітивний та соціолінвальний параметри лексико-семантичного поля 

"простір" у сучасних європейських мовах 
Копитіна Анастасія, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Лексико-семантичні та лінгвостилістичні засоби зображення депресивного стану 

в постмодерних художніх текстах (на матеріалі англійських, іспанських, 

російських та українських романів другої половини ХХ ст.) 
Боса Віта, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  



Тестовий контроль як засіб формування комунікативної компетентності 

студентів-філологів у процесі навчання мовознавчих дисциплін 

Шкавро Володимир, кафедра української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка  
 

Комунікативні девіації, що виникають унаслідок порушення законів референції 

Прус Лілія, середня загальноосвітня школа № 62 м. Києва 

 

 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

13.00-13.20                                                                                                     Ауд. 207 

 

 


