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         Рослик Христина 21-Амз 

         Войтюк Мар’яна 21-Амз 

         Петричук Ірина  21-Амз 

Холодюк Інна 11-Ам 

Яковчук Софія 11-Ам 
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Фарина Юлія 11-Ам 

Прокопів Назарій 41-А 

Романів Тарас 41-А 

 

Загальна тема дослідження студентського наукового 

гуртка:  «Англомовна література у векторі сучасного літературознавства,  

компаративістики та стилістики». 

Метою діяльності студентського наукового гуртка є дослідження 

актуальних питань сучасної філології та формування науково-

методологічних засад наукового осмислення ключових позицій 

літературознавства, стилістики та компаративістики. У межах роботи гуртка 

проведено науково-методологічні семінари та круглі столи.  

Практичне значення результатів роботи наукового гуртка полягає у 

впровадженні результатів дослідження в навчальний процес, що сприяє 

підвищенню якості підготовки фахівців. 

Згідно тематики досліджень  науковим координатором гуртка та 



студентами-пошуковцями було за 2019-2020 н. р. проведено науково-

методологічні семінари, круглі столи.   

Результати діяльності студентів: 

 

Статті Войтюк Мар’яни  «Особливості перекладу емоційно забарвленої 

лексики у романі «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте», Петричук Ірини 

«Англомовні семантичні та невербальні складові мереж «Facebook» та 

«Twitter»» та Рослик Христини «Гендерні особливості англомовного 

політичного дискурсу на матеріалі промов жінок-політиків» було 

надруковано у студентському науковому збірнику «Verba magistri» / [збірник 

студентських наукових праць / редкол. : Т. Семегин, Н. Воронцова,                    

О. Марунько]. – Кременець, 2019. – Вип. ІІ.  

Магістрантки Холодюк Інна,  Яковчук Софія, Гаврисюк Вікторія                

(11 Амз) взяли участь у роботі  ХVІ студентської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми сьогодення очима молоді» (червень 2020 

року, Кременець). 

 Статті Гаврисюк Вікторії Святославівни  (11-Ам група) «Семантико-

стилістичні особливості фінансово-економічної термінології англійської 

мови»,  Холодюк Інни Володимирівни (11-Ам група) «Метафора у сучасному 

англомовному художньому дискурсі», Яковчук Софії Ярославівни   

«Особливості індивідуально-авторського новотворення у творах жанру 

фентезі»  було видано у Збірнику матеріалів ХVІ студентської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми сьогодення очима молоді» 

(2020 р., м. Кременець). 

        Матеріали наукових літературознавчих пошуків Фарини Юлії 

(11-Ам), Прокопіва Назарія (41-А), Романіва Тараса (41-А)  було 

використано авторами  для подальших наукових досліджень.   

 

 

Науковий координатор:      Янусь Н.В. 
 



 

 

 


