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Склад галузевої конкурсної комісії: 

Гладишевський Роман Євгенович – голова галузевої конкурсної комісії,  член-

кореспондент НАН України, д-р хім. н., проф., проректор з наукової роботи 

Сулим Володимир Трохимович – к. філол. н., проф. кафедри міжкультурної комунікації 

та перекладу, декан факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Грабовецька Ольга Сергіївна –  к. філол. н., доц. кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов, Вчений 

секретар  Львівського національного університету імені Івана Франка, секретар 

галузевої конкурсної комісії  

Андрейчук Надія Іванівна – д-р філол. н., проф. кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Бабелюк Оксана Андріїівна, доктор філол. наук, професор, професор кафедри 

іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

Балацька Олена Леонідівна – к. філол. н., доц. кафедри іноземної філології та 

перекладу Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка (за згодою) 

Гізер Валерія Володимирівна – к. філол. н., доц., доцент кафедри перекладознавства 

та прикладної лінгвістики факультету іноземної філології Херсонського державного 

університету (за згодою) 

Ґудманян Артур Ґрантович – д-р філол. н., проф., проректора з навчальної роботи, 

професор кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного 

університету (за згодою)  

Демецька Владислава Валентинівна – д-р філол. н., проф., професор кафедри 

англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного 

університету (за згодою) 

Дзера Оксана Василівна – д-р філол. н. доц. кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Дяків Христина Юріївна – к. філол. н., доц. кафедри міжкультурної комунікації та 

перекладу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Ляшенко Тетяна Степанівна  – к. філол. н., доц. кафедри міжкультурної комунікації 

та перекладу факультету іноземних мов Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

Ділай Маріанна Петрівна – кандидат філол. наук, доц. кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету "Львівська політехніка" 

Паславська Алла Йосипівна – д-р філол. н., проф., акад. АН ВШ України, завідувач 

кафедри міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Славова Людмила Леонардівна – д-р філол. н., доц. завідувач кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови Інституту філології  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою). 

Сойко   Іван Васильович–  к.  філол. н., доц. кафедри германської філології та 

перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за 

згодою) 

Таценко Наталія Віталіївна – к. філол. н., доц. кафедри германської філології 

Сумського державного університету (за згодою) 

 

Ребрій Олександр Володимирович – д-р філол. н., доц., завідувач кафедри теорії та 

практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (за згодою) 

 

Савчин Валентина Романівна – к. філол. н., доц. кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Остапенко Світлана Анатоліївна – к. пед. н., доц., завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського (за згодою) 

 

Апеляційна комісія: 

Шмігер Тарас Володимирович – к. філол. н., докторант кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Кришталь Світлана Михайлівна  – к. філол. н., доц. кафедри теорії і практики 

перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса (за згодою).  

http://foreign-languages.karazin.ua/departments/english-translation-theory-and-practice/tpt-faculty
http://foreign-languages.karazin.ua/departments/english-translation-theory-and-practice/tpt-faculty
http://foreign-languages.karazin.ua/
http://foreign-languages.karazin.ua/


Бордюк Людмила Володимирівна – к. філол. н., доц. кафедри прикладної лінгвістики 

Інституту  комп’ютерних та інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» (за згодою). 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21 березня 2019 р. 

09.00-10.00 – Реєстрація учасників конкурсу (Львівський національний університет 

імені Івана Франка, головний корпус, ауд. 315Г). 

10.00.-13.00 – Урочисте відкриття конференції (Дзеркальна зала університету) 

13.00-14.00 – Обід. 

14.00-18.00 – Секційні засідання підсумкової науково-практичної конференції. 

18.00-20.00 – Культурно-екскурсійна програма. 

 

22 березня 2019 р.  

10.00-11.00 – Робота апеляційної комісії, підбиття підсумків конкурсу. 

11.00-12.00 – Екскурсія в музей ЛНУ ім. Івана Франка 

12.00-13.00 – Урочисте закриття конференції, нагородження переможців 

(Дзеркальна зала університету) 

13.00-14.00 – Обід. 

14.00 – Вільний час та від’їзд учасників. 

 

 

 

Регламент виступів на секційних засіданнях: 15 хв.  



ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 

Секція 1. 

(Дзеркальна Зала) 

 

Керівник секції: Ґудманян А.Ґ. –  д. філол. н., професор 

Члени галузевої конкурсної комісії: 

Демецька В.В. – д. філол. н., професор 

Грабовецька О.С. – к. філол. н., доцент 

Секретар секції: Дяків Х.Ю. – к. філол. н., доцент 

 

1. Тригубенко Ліляна Вадимівна – Переклад рекламної продукції (на матеріалі 

туристичних атракцій Львова та Львівської області) (Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності) 

2. Горб Ірина Анатоліївна – Способи перекладу англомовних неологізмів на 

українську мову на матеріалі роману  (Національна Металургійна Академія) 

3. Рябоконь Яна Валеріївна – Лінгвостилістичні особливості перекладу 

сучасних англомовних пісень українською та російською мовами (Горлівський 

інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет») 

4. Бєляєва Поліна Володимирівна – Загадки та шифри як об’єкти перекладу 

(Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) 

5. Москалик Юлія Валеріївна – Особливості англо-українського перекладу 

термінології у сфері авіації (Харківський політехнічний університет) 

6. Діаковська Людмила Євгеніївна – Гумор у мультиплікаційних фільмах як 

проблема перекладу (Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») 

7. Бедь Євген Володимирович – Збереження стилістичної організації тексту 

при перекладі з англійської мови українською (на матеріалі вірша В. Блейка 

«Introduction») (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 



8. Фок Вікторія Павлівна – Особливості перекладу засобів образності та 

синтаксично-стилістичних фігур (на прикладі роману Йозефа Рота 

«Фальшива вага») (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

9. Соловйова Катерина Олександрівна – Особливості передачі 

гумористичного ефекту в телесеріалі жанру іронічний детектив 

(Херсонський державний університет) 

10. Подолян Вероніка Сергіївна – Особливості перекладу власних назв 

українською та російською мовами (Донецький національний університет 

імені Василя Стуса) 

 

Секція 2. 

(аудиторія 425) 

 

Керівник секції: Ребрій О.В. –  д. філол. Н., доцент 

Члени галузевої конкурсної комісії: 

Гізер В.В. – к. філол. Н., доцент 

Савчин В.Р. – к. філол. Н., доцент  

Секретар секції: Остапенко С.А.– к. пед. Н., доцент  

 

1. Синякевич Богдана Ігорівна – «Повість «Чайка Джонатан Лівінгстон» 

Р. Баха в українських перекладах: ключові проблеми» (ЛНУ ім. І. Франка) 

2. Полупан Маргарита Олександрівна – Економічний дискурс у розрізі 

сучасних медіа (Сумський державний університет) 

3. Маркова Олена Володимирівна – Особливості перекладу англійськомовних 

аудіовізуальних текстів українською мовою (на матеріалі роботи Олекси 

Негребецького «Тачки») (Запорізький національний університет) 

4. Несольонова Альона Тарасівна – Лінгвістичні особливості англомовного 

рекламного дискурсу та способи перекладу рекламних слоганів українською 

мовою (Національний транспортний університет) 



5. Сідак Анастасія Андріївна – Особливості відтворення англомовних 

ідіоматичних та усталених сполук українською мовою (на матеріалі твору 

Агати Крісті) (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) 

6. Гадімова Бріліянт Імран кизи – Поетизми Стуса Способи передачі 

поетизмів В. Стуса англійською мовою (Маріупольський державний 

університет) 

7. Драчова Юлія Олегівна, Поклад Таїсія Миколаївна – Переклад 

кінофільмів (Маріупольський державний університет) 

8. Гакал Юлія Володимирівна – Відтворення оказіоналізмів у перекладі (на 

матеріалі роману-антиутопії Джорджа Орвела «1984» (Національний 

авіаційний університет) 

9. Собко Ірина Василівна – Особливості перекладу мистецькознавчих, 

релігійних та історичних найменувань українською та російською мовами (на 

прикладі роману Д. Брауна «Код Да Вінчі») (Донецький національний 

університет імені Василя Стуса) 

 

Секція 3. 

(аудиторія 416) 

 

Керівник секції: Славова Л. Л. – д. філол. Н., доцент  

Члени галузевої конкурсної комісії: 

Паславська А.Й. – д. філол. Н., професор 

Таценко Н. В. – к. філол. Н., доцент  

Секретар секції: Ляшенко Т.С. – к. філол. Н., доцент  

 

1. Захарчук Анастасія Олександрівна – Прийоми створення поетичності 

оповідань flash fiction в оригіналі та перекладі (Хмельницький національний 

університет) 

2. Шерстюк Катерина Олегівна – Компаративний аналіз застосування 

граматичних трансформацій українських перекладах роману Г.Веллса 

«Машина часу» (Донецький Національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського) 



3. Петров-Расторгуєв Євгеній Євгенійович – Переклад англомовних термінів 

архітектури у фахових та нефахових текстах (Херсонський національний 

технічний університет) 

4. Пузік Маргарита Володимирівна – Семантичні та соціокультурні аспекти 

перекладу коротких гумористичну текстів (Глухівський національний 

педагогічний університет імені Олександра Довженка) 

5. Тоболь Валерія Вікторівна – Найменування навчальних курсів в 

терміносистемі академічного дискурсу: проблеми перекладу (Харківський 

гуманітарний університет «Народна українська академія») 

6. Андрієнко Ванесса Володимирівна – Особливості англо-українського 

перекладу багатокомпонентних терміні нафтогазової  галузі (Полтавський 

національний університет ім. Ю. Кондратюка) 

7. Коваленко Андрій Андрійович – Відтворення жанрових особливостей 

китайськомовних художніх творів англійською та українською мовами  

(Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д Ушинського») 

8. Тишков Дмитро Андрійович – Теоретичні аспекти транслітерації імен та 

прізвищ України (Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління») 

9. Корнієнко Марія Михайлівна – Відтворення англійських фразеологічних 

одиниць із компонентом-зоонімом українською мовою (Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського) 

10. Сергеєва Римма Павлівна – Особливості  українсько-англійського перекладу 

культуронімів (на матеріалі краєзнавчих текстів про південь України) 

(Херсонський державний університет) 

 

Секція 4 

(аудиторія 249) 

 

Керівник секції: Андрейчук Н.І. – д. філол. н., професор  

Члени галузевої конкурсної комісії: 



Бабелюк О.А. – д. філол. н., професор  

Дзера О. В. –  д. філол. н., доцент  

Секретар секції: Ділай М.П. – к. філол. н., доцент  

 

1. Чала Катерина Сергіївна – Професійний жаргон працівників сфери 

цивільного захисту: специфіка перекладу англійською мовою (Національний 

університет цивільного захисту України) 

2. Лазуткіна Юлія Андріївна – Категорія аспектуальності англійського 

дієслова при перекладі американської поезії XXI століття (на матеріалі 

сучасного американського поетичного дискурсу) (Сумський державний 

університет) 

3. Бурмістрова Айса Асуман – Проблеми машинного перекладу евфемізмів на 

близькоспоріднені мови (Маріупольський державний університет) 

4. Гофман Анастасія Ігорівна – Основні способи досягнення еквівалентності 

під час письмового перекладу англомовного військового дискурсу: 

перекладацькі трансформації (Військовий інститут Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка) 

5. Коваленко Вікторія Олександрівна – Мовне оформлення ціннісних 

орієнтирів у заголовках французьких (англійських) та українських ЗМІ 

(Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка) 

6. Сухина Оксана Сергіївна – Специфіка перекладу (Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка) 

7. Токарчик Ольга Михайлівна – Англомовні твори в перекладах Лесі 

Українки (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) 

8. Івченко Анастасія Олегівна – Особливості відтворення художності образів 

у сучасній англомовній поезії на матеріалі поетичних творів С. Кей, М. Сміт, 

Е. Освальд, Г. Бейкера (Херсонський державний університет) 

9. Гордієнко Денис Вʼячеславович – Проблеми перекладу японських 

компʼютерних ігор (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

 



 

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОМІНАЦІЇ КОНКУРСАНТІВ 

 

 За глибину наукового аналізу 

 За вміння вести наукову дискусію 

 За актуальність теми дослідження та поширення ідей українського 

перекладацтва 

 За ораторське мистецтво 

 За оригінальність презентації наукової роботи 

 За креативність наукового пошуку 

 

 


