
Секції «Іноземної філології» Молода наука 2017  

14 березня у корпусі № 2 пройшла ІХ науково-практична конференція 

студентів та молодих науковців Економіко- правничого коледжу 

ЗНУ «МОЛОДА НАУКА-2017» для секцій «Іноземної філології».  

Захід розпочався з теплого привітання від Олени Заїки та побажання 

успіху усім учасникам. Також, послухати про наукові дослідження 

студентів завітали представники наукового сектору Андрій 

Цибульський та Фісун Ігор, заступник директора з навчально-

методичної роботи Альона Ходаковська, завідувач економічним 

відділенням коледжу Лілія Козак, викладачі Тетяна Таран, Яна 

Висоцька, Уляна Климантова. 

На зустрічі обговорювалися цікаві теми, що стосувалися англійської 

мови та її тонкостей. 

Першою доповідала студентка Анастасія Сегеда зі своєю темою 

«Система освіти у Великобританії» (науковий керівник – Лілія Козак). 

Вона описала структуру освітньої програми та способу управління у 

навчальних закладах країни, проводячи паралелі з Україною. 

Наступною до гостей звернулася Єремєєва Аліна зі своєю роботою 

«Особливості перекладу українською мовою англомовних конструкцій 

в пасивному стані» (науковий керівник – Ганна Філатова). Дівчина 

описала моменти з незвичної нам граматики англійської мови, в яких 

на яскравих прикладах описала випадки вживання пасивного стану у 

реченні. 

Третьою виступала студентка Ганна Сьомак з доповіддю на тему 

«Сленг в молодіжному листуванні в англійській мові» (науковий 

керівник – Поліна Васильєва). За свою вдалу презентацію вона 

отримала грамоту від 

представниці академічного 

сектору студентської ради 

ЕПК Айшен 

Гахраманової. 

Дар’я Лях, наступна 

доповідачка, розповіла про 

курйозні аспекти 

перекладу стійких 



висловів та приказок, провівши аналогії із українською мовою 

(науковий керівник – Олена Заїка). Особливо запам’яталося те, що 

частково дівчина розповідала англійською. 

Анастасія Шевченко, під керуванням Ганни Філатової , зробила своє 

наукове дослідження на тему «Вживання англо-американізмів в 

українських засобах масової інформації». Підкріплюючи свою 

розповідь чітким розподіленням слів за типами утворення та 

прикладами таких слів з офіціальних українських ЗМІ, дівчина чітко 

розкрила зміст своєї роботи. 

І останнім на конференції виступав Данило Степанов (науковий 

керівник – Олена Заїка). Хлопець висунув на розглядання цікаву тему 

«Стів Пауль Джобс: геній чи тиран», показавши життєвий шлях 

чоловіка, розробку приладів від «Apple» та зробивши соціальні 

опитування серед студентів коледжу. 

Наступним заходом за планом буде конференція для секцій 

«Історичних дисциплін». Завітайте на захід та дізнайтесь про щось нове 

для себе. 

Кравчук Софія 


