
Рейтинговий список переможців і учасників Всеукраїнського конкурсу  
студентських наукових робіт  

зі східних мов 
(за результатами проведення відеоконференції 15 квітня 2021 року) 

  
№ ПІБ автора Курс 

Освітній рівень 
ПІБ наукового 

керівника/посада/наук. 
ступінь/вч. звання/

Назва роботи Шифр Назва ЗВО/ факультет Рейтинг Місце 

1.  Безручко 
Євгенія 

Олександрівна 
 

 
 

ІІІ 
перший 

(бакалаврський) 

Сорокін Сергій 
Володимирович,  

Декан факультету 
сходознавства, 

кандидат філологічних 
наук, доцент

Особливості 
вербалізації 

аксіологічного 
концепту ЧАС у 
турецькій мовній 

картині світу

НСР-01-01 
 

(турецька) 

КНЛУ/факультет 
сходознавства  

102,2 І 
 

Диплом І ступеня 

2.  Нікітіна  
Тетяна  

Вікторівна 

ІV 
перший 

(бакалаврський) 

Оськіна Наталія 
Олександрівна, 

кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент 
кафедри західних і 

східних мов та 
методики їх навчання

Фразеологічні 
одиниці із 

компонентом 
«тварина» як засіб 
опису особистості 
людини у сучасній 

китайський мові

СХІДНА 
МУДРІСТЬ 

 
(китайська) 

Південно-український 
національний 
педагогічний 

університет імені К.Д. 
Ушинського/факультет 

іноземних мов 

97,35 ІІ 
 

Диплом ІІ ступеня 

3. Вороніна 
Марина 
Юріївна 

II 
другий 

(магістерський) 
 

Война Марина 
Олексіївна, асистент, 

кандидат філологічних 
наук

Емотивні мовні 
засоби у 

китаємовному 
медіапросторі

Золотий 
фенікс 

 
(китайська)

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка/Інститут 
філології

97,25 
 

ІІ 
 

Диплом ІІ ступеня 

4.  Чорна Марія 
Любомирівна 

І 
другий 

(магістерський) 

Мацкевич Андрій 
Романович, доцент, 

кандидат 
філологічних наук, 

доцент 

Концептуалізація 
найменування 

білого та чорного 
кольору в 

українській та 
арабській мовних 

картинах світу 

свідомість 
 

(арабська) 

Львівський 
національний 

університет імені Івана 
Франка/філологічний 

факультет 

97 ІІІ 
 

Диплом ІІІ 
ступеня 

5. Джиджора 
Ніна 

Миколаївна 

ІІІ 
перший 

(бакалаврський) 

Букрієнко Андрій 
Олександрович, 
доцент кафедри 
східних мов та 

Функції 
територіальних та 

соціальних 
діалектизмів у 

Водяна 
жінка 

 
(японська)

Київський університет 
імені Бориса 

Гринченка/факультет 
філології

95,8  



перекладу Інституту 
Філології, кандидат 
філологічних наук, 

доцент

творах Накагамі 
Кенджі 

6. Яницька Ірина 
Юріївна 

І 
другий 

(магістерський) 

Спотар-Аяр Ганна 
Юріївна, асистент 

кафедри тюркології 
Інституту філології 

Лінгвопрагматичні 
особливості 

компліменту в 
турецькій мові 

Сх – 01 
 

(турецька) 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка/Інститут 
філології 

89,5  

7. Коляда Аліна 
Вікторівна 

ІV 
перший 

(бакалаврський) 

Руда Наталія 
Вікторівна, завідувач 
кафедри східних мов, 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Лексичні 
особливості 
пекінського 

діалекту в п’єсі 
Лао Ше «Чайна» 

Магія 
Китаю 

 
(китайська) 

Харківський 
національний 
педагогічний 

університет імені  
Г. С. 

Сковороди/факультет 
іноземної філології

82,45  

8. Юрченко 
Богдана 

Вікторівна 

ІІ  
перший 

(бакалаврський) 

Шерстова Марія 
Олегівна, асистент 

Специфіка 
молодіжної 
лексики на 

прикладі серіалу: 
«Gank your heart 
陪你到世界之巅» 

nv bi 
 

(китайська) 

Дніпровський 
національний 

університет імені Олеся 
Гончара/ 

факультет української і 
іноземної філології та 

мистецтвознавства

81,95  

 
9. 
 
 
 

Буряк  
Дарина  

Михайлівна 

І 
другий 

(магістерський) 

Лихошерстова Марія 
Юріївна, кандидат 
філологічних наук, 

доцент кафедри 
східної філології 

факультету 
сходознавства 

Гіпотеза 
лінгвістичної 
відносності і 

лінгвістичний 
детермінізм на 

прикладі 
лексичного складу 

арабської і 
української мов

Хокінг 
 

(арабська) 

КНЛУ/факультет 
сходознавства 

78,45  

 

 

 


