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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет української філології 

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури  

Хмельницький національний університет 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Кафедра слов’янської філології 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

Факультет іноземних мов 

Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури 

 

 

ПРОГРАМА 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

 
 

29 – 30 листопада 2018 року 

Умань 
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 ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

29 листопада 2018 року 

І день 

08.00 – 09.15 – реєстрація учасників за адресою: вул. Садова, 28, 

УДПУ, корпус № 3, 1 поверх. 

09.15 – 09.50 – кава (аудиторія 408). 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання конференції (аудиторія 303). 

12.00 – 13.00 – перерва. 

13.00 – 14.00 – екскурсії до наукових лабораторій та центрів 

факультету української філології. 

14.00 – 17.00 – робота секцій «Лінгвістика в синхронії та діахронії» 

(аудиторія 312), «Лінгводидактика» (аудиторія 324), 

«Етнолінгвістика та стилістика» (аудиторія 303), 

«Літературознавство» (аудиторія 332). 

17.00 – вечеря. 

 

 

30 листопада 2018 року 

ІІ день 

10.00 – 12.00 – робота секцій «Лінгвістика в синхронії та діахронії» 

(аудиторія 312), «Лінгводидактика» (аудиторія 324), 

«Літературознавство» (аудиторія 332), «Полоністика» 

(аудиторія 303). 

12.00 – 13.00 – перерва. 

13.30 – 16.00 – екскурсія до дендропарку «Софіївка». 

16.00 – 17.00 – від’їзд учасників конференції. 

 

Оргкомітет конференції 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв. 

Виступи в обговоренні – до 7 хв. 
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ОРГКОМІТЕТ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ:  

ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету української філології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання, заступник декана факультету 

української філології з наукової роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Мельник Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Станіславова Людмила Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. 

Ріднева Любов Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
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Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Поліщук Леся Борисівна – кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Ревук Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Лукіна Лія Русланівна – викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Голоднюк Сніжана Костянтинівна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

Вітальне слово 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, декан факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

 

Доповіді 

Коваль Валентина Олександрівна (доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання, декан факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Реалізація принципу взаємозв’язку у вивченні морфології і синтаксису. 

Зелінська Оксана Юріївна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Діти в мовній картині українців XVI-XVII ст. 

Дідун Лілія Іванівна (кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики, Інститут української мови О. О. Потебні НАН України, м. Київ): 

Підсилювальна частка аж як структурний маркер фразеологізмів із семантикою 

інтенсивності. 

Корнієнко Лариса Миколаївна (кандидат філологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу загального мовознавства та порівняльно-

історичного мовознавства, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 

України, м. Київ): З історії української тлумачної фразеографії. 

Полякова Тетяна Михайлівна (кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу російської мови, Інститут мовознавства імені 

О. О. Потебні НАН України, м. Київ): Окказиональное словопроизводство и 

окказиональное словоупотребление в современном русском публицистическом 

стиле. 
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Самойлова Ірина Анатоліївна (кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики, Інститут української мови імені О. О. Потебні НАН України, 

м. Київ): Тексти художньої публіцистики як емпірична база для укладання 

лексикографічних праць. 

Станіславова Людмила Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-педагогічного факультету, 

Хмельницький національний університет): Новаторські риси творів Віслави 

Шимборської. 

Тищенко Тетяна Миколаївна (кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Полонізми як основа прізвищевих назв поляків. 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Особливості творення назв балетних вистав. 

Ріднева Любов Юріївна (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Особливості номінації 

українських кольоропозначень в рекламному дискурсі. 

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Основания типологического построения 

семантико-синтаксических мотивационных моделей наименований лица.  

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Художній часопростір казки Шарля Перро «Кіт 

у чоботях». 

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Ремінісцентний характер циклу 

нарисів «Листригони» О. І. Купріна. 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

29 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ» 

(аудиторія 312, 14.00 год.) 

 

Керівник: Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Поліщук Леся Борисівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Боюн А. М., Горбань Т. Ю. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури; магістрант ІІ 

курсу факультету іноземних мов, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського): Фразеологические единицы с 

компонентами фаунонимами в современном русском языке. 

Вінг Т. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Твіт-тексти: структура‚ особливості‚ функції. 

Гонца І. С. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Інтерпретація пропріатива як компонента сучасного мас-

медійного поля. 

Денисюк І. А. (старший викладач кафедри практичного мовознавства, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Вербалізація емоцій людини в українській фразеології. 

Дуденко О. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Вербалізація концепту «доля» у творчості М. Стельмаха. 
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Жила Т. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лексичні особливості релігійного медіа-тексту. 

Комарова З. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Фразеологізми на позначення емоційних станів людини в 

художньому дискурсі. 

Лаухіна І. С. (кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Французька мова країн Магребу. 

Мельник Н. В. (викладач-стажист кафедри практичного мовознавства, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Синонімічні відношення в сучасній українській термінології садово-паркового 

господарства. 

Омельянчук М. В. (аспірант відділу російської мови, Інститут мовознавства 

імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ): Сильные позиции текстовых 

фрагментов компьютерной игры в лингвистическом измерении. 

Осіпчук К. В. (магістрант ІІ курсу 256-пхф групи факультету іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Поняття 

«концепт» у сучасних лінгвокогнітивних наукових розвідках. Науковий 

керівник – канд. філол. н., доц. Кирилюк М. А. 

Паладьєва А. Ф. (кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Виявлення універсальних і національних рис сучасного 

англомовного дискурсу. 

Пашкова Н. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології і славістики, Київський національний лінгвістичний університет): 

Семантика лексеми  ՚ дім̔  у працях слов’янських лінгвістів. 

Побережник О. В. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Бельгіцизми у французькій мові. 
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Поліщук Л. Б. (кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Явище пуризму в культурних мовах світу. 

Розгон В. В. (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Стійкі сполучення слів з дієслівною 

семантикою у сучасній українській мові. 

Савчук Н. С. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Сучасна діалектологічна термінологія у мотиваційному аспекті. 

Сивачук Н. П. (кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Концепт «серце» у 

творчості Т. Шевченка. 

Січкар С. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Поліграфіксація в українській рекламній та піар-комунікації. 

Смаль О. Л. (старший викладач кафедри іноземних мов та інформаційно-

комунікаційних технологій, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 

м. Київ): Мікротопонім міста Києва через призму лексикографічної 

інтерпретації. 

Терещенко Л. В. (старший викладач кафедри слов’янської філології, 

Хмельницький національний університет): Синонімія і антонімія фразеологічних  

одиниць  на позначення  мовленнєвої діяльності людини. 

Філіппович Т. М. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Регіональні мови Іспанії. 

Хлистун І. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Ономастична метафора у поетичних творах Оксани Забужко. 
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Цимбал Н. А. (кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Функції термінологічної лексики у художньому тексті (на 

матеріалі творів Марії Матіос). 

Шиманська В. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Пропріальна лексика у складі українських ідіом. 

Шуфлетюк Н. В. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української 

філології,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Термінологічне вираження категоріальної семантики, морфологічних ознак та 

синтаксичної ролі службових частин мови. Науковий  керівник – канд. філол. 

наук., доц. Розгон В. В.). 

Юкиш Н. С. (магістрант І курсу 159-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Мовні 

засоби відтворення розумової діяльності людини. Науковий  керівник – канд. 

філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Язаджи Х. О. (магістрант І курсу 159-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Творення 

видових пар дієслів засобами імперфективації. Науковий  керівник – канд. філол. 

наук., доц. Розгон В. В.). 
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29 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

(аудиторія 324, 14.00 год.) 

 

Керівник: Мамчур Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Холковська Ірина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Вишневська О. О. (вчитель зарубіжної літератури, Северинівський НВК 

«ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДС»): Розвиток творчого мислення на уроках зарубіжної 

літератури у школі. 

Войчун О. В. (старший викладач кафедри теорії та методики фізичної 

культури факультету фізичного виховання та спорту, Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського): Роль блогу у 

вдосконаленні громадянської активності студентів університету. 

Галушко Н. В. (вчитель зарубіжної літератури ІІ категорії, Уманська ЗОШ         

І–ІІІ ступенів №11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради Черкаської 

області): Розвиток критичного та творчого мислення на уроках зарубіжної 

літератури в 5 класі. 

Гончарук В. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Формування етнокультурної 

компетентності студента-філолога у процесі професійної підготовки. 

Григоренко Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Сутнiсть пiдготовки майбутніх учителів філологічних 

спецiальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому 

середовищі.     
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Загороднюк Ю. В. (вчитель української мови та літератури ІІ категорії, 

Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради 

Черкаської області): Компетентнісний підхід на уроках української мови та 

літератури. 

Кришко А. Ю. (кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгводидактичний потенціал мови вчителя англійської мови. 

Литвиненко В. Ю. (старший викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Формування комунікативної компетентності учнів шляхом використання 

інтерактивних технологій на уроках французької мови. 

Подлевська Н. В. (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

слов’янської філології, Хмельницький національний університет): Формування 

полікультурної компетентності у студентів-полоністів у процесі здобуття 

філологічної освіти в ЗВО. 

Холковська І. Л. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

і професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського): Формирование коммуникативных умений 

школьников как методическая проблема. 

Циганок О. О. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Основні вимоги І. Франка до 

викладання літератури в школі. 

Шикиринська О. В. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського): Актуальні проблеми у підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи. 
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29 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

(аудиторія 332, 10.00 год.) 

 

Керівник: Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Бутулінська Т. М. (учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії навчально-виховного комплексу «Уманська міська 

гімназія ‒ школа естетичного виховання» Уманської міської ради Черкаської 

області): Мовні засоби відтворення образу матері в українській літературі. 

Горячок І. В. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Образ І. Мазепи у творах 

польських письменників. 

Денисюк О. Ю. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Концепт «серце» у творчості Гр. Квітки-

Основ’яненка. 

Залізко Л. М. (учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої 

категорії навчально-виховного комплексу «Уманська міська гімназія ‒ школа 

естетичного виховання» Уманської міської ради Черкаської області): 

Метафоричні образи у творах української літератури. 

Зарудняк Н. І. (викладач кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Особливості композиції роману О. Де «Червона рута». 

Йовенко Л. І. (доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ героя в сучасних шкільних 

підручниках з української літератури. 
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Кириченко В. Г. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): «Енеїда» І. Котляревського як енциклопедія 

дозвілля української молоді. 

Лобода В. А. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Засоби 

психологізму в романі Д. Мітчелла «Black Swan Green». Науковий  керівник – 

канд. філол. наук., доц. Мельник Т. М.). 

Лопушан Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Особливості взаємодії 

рустикального та імперського дискурсів у творчості українських письменників 

XIX століття. 

Мельник Т. М. (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Роман 

І. Мак’юена «Спокута»: традиції й новаторство. 

Нетупська Т. М. (вчитель зарубіжної літератури, Дмитрушківська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів Уманської районної ради Черкаської області): Художні особливості 

епосу Гомера (на матеріалі поеми «Одіссея»). 

Павленко М. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Гендерний підхід у 

літературознавстві. 

Пархета Л. П. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ України у творчості                    

Ю.- Б. Залеського. 

Семеренко І. О. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Засоби 

створення реалістичного характеру в романі У. Теккерея «Ярмарок 

марнославства». Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Боюн А. М.). 
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Таратута С. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Образ учителя в 

современной школьной прозе. 

Черевченко В. В. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Декадентські тенденції 

трактування образу міста у європейській поезії кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

Чернишева Л. А. (учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, учитель-методист навчально-виховного комплексу 

«Уманська міська гімназія ‒ школа естетичного виховання» Уманської міської 

ради Черкаської області): Відтворення образу жінки в українській літературі. 

 

 

29 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА»  

(аудиторія 303, 14.00 год.) 

 

Керівник: Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик 

їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Секретар: Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Білецька І. О. (доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Динамічна взаємодія етнолінгвістики та лінгвокультурології. 

Бондаренко Н. М. (учитель української мови і літератури вищої категорії 

Старобабанівська загальноосвітня  школа І–ІІІ ступенів Уманської районної 

ради): Село Старі Бабани в українській неказковій прозі (етнографічно-

фольклорні розвідки). 
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Громко Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, м. Кропивницький): Вплив місцевих говорів на 

культуру мовлення майбутнього фахівця-історика.  

Гурський І. Ю. (викладач-стажист кафедри теорії та практики іноземних 

мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Роль 

повторів у маркуванні значущості сказаного (на матеріалі політичних промов 

американського політика Барака Обами). 

Денисюк В. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Комунікативні стратегії українського духівництва ХVІІ ст. 

Казак Ю. Ю. (старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Олександр Опанасович Потебня – фундатор української етнолінгвістики. 

Кирилюк М. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Німецький епістолярний дискурс в історичному огляді. 

Коломієць І. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Специфіка використання синтаксичних засобів досягнення 

персвазії у сучасній християнській проповіді (на матеріалі творів архієпископа 

Ігоря Ісіченка). 

Молодичук О. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Лінгвокультурні особливості відтворення концепту 

«праця» в українських календарно-обрядових піснях. 

Орел М. В. (магістрант ІІ курсу 257-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Етнолінгвістичний зміст українського весілля. Науковий  керівник – канд. пед. 

наук., доц. Гончарук В. А.). 
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Осіпенко Н. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Етнолінгвістичний зміст 

слов’янського вбрання. 

Ставчук Н. В. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Стан і перспективи 

зіставної стилістики в Україні. 

Царалунга І. Б. (доктор філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет): Північноукраїнські 

діалектні риси релігійних текстів XIV – XV cт. 

Ян Генцян (викладач-стажист кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Праці 

Ф. Боаса та Е. Сепіра – «рушійні сили» для розвитку етнолінгвістики в 

Сполучених Штатах Америки. 

 

 

30 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ»  

(аудиторія 312, 10.00 год.) 

 

Керівник: Торчинський Михайло Миколайович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету. 

Секретар: Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Адаменко В. О. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського): 

Прецедентные тексты и имена в драматургии Е. Шварца. Науковий  керівник – 

канд. філол. наук., доц. Таратута С. Л.). 
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Березовська Г. Г. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Фраземіка говірок Східного Поділля. 

Гембарук О. В. (студент ІІІ курсу 34 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Основні 

змістовні прийоми творення комерційних електронімів. Науковий керівник – 

канд. філол. наук, доц. Гонца І. С. 

Голоднюк С. К. (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Оказіональні лексичні утворення в текстах української 

постмодерної прози. 

Гула Л. І. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Назви фінансово-торговельних установ та закладів у писемних 

пам'ятках української мови XIV–XVIII ст. 

Жмурко В. О. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського): 

Хронотоп как способ создания психологизма в романе И. Макьюэна  

«Искупление». Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Таратута С. Л.). 

Клевець Л. Р. (магістрант ІІ курсу 254-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Трансонімізація як спосіб творення мікротопонімів Жашківщини. Науковий 

керівник – канд. філол. наук, доц. Гонца І. С. 

Комарова А. С. (магістрант ІІ курсу 252-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Етнософське осмислення образу сонця у творчому доробку Олександра Олеся. 

Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Черевченко О. М.). 

Краснощок В. В. (магістрант ІІ курсу 254-м групи факультету української 

філології,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Фразеологічні одиниці з вокативною семантикою у сучасній українській мові. 

Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Розгон В. В.). 
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Крикун К. А. (магістрант І курсу 155-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Семантичне поле якісного прикметника зелений (на матеріалі творів Ліни 

Костенко). Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Куліш С. М. (магістрант І курсу 154-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Семантика 

прикметника вузький у сучасній українській мові. Науковий  керівник – канд. 

філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Куян Д. М. (студентка IV курсу 42 групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Префіксальні дієслова руху/переміщення у творах В. Шкляра. Науковий  

керівник – канд. філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Кушка О. В. (магістрант ІІ курсу 255-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Авторські поетоніми у творах Люко Дашвар: семантика та структура. Науковий 

керівник – канд. філол. наук, доц. Гонца І. С. 

Мазуренко І. В. (магістрант І курсу 152-м групи факультету української 

філології,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Семантика особових дієслів у сучасній українській мові. Науковий  керівник – 

канд. філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Марченко А. Е. (магістрант ІІ курсу 252-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Антропонімна лексика творів С. Жадана: семантичний аспект. Науковий 

керівник – канд. філол. наук, доц. Гонца І. С. 

Мастилко Н. В. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Статус каталонської мови в іспанському 

суспільстві. 

Мойсей М. В. (магістрант ІІ курсу 256-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Місце звукосимволіки у поетичному мовленні початку ХХ ст. Науковий  

керівник – канд. філол. наук., доц. Черевченко О. М.). 
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Муль І. В. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Лексико-

семантическая парадигма номинаций выпечки в произведениях А. Пушкина и 

Н. Гоголя. Науковий  керівник – канд. філол. наук., доц. Боюн А. М.). 

Поляруш І. В. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського): Способы 

номинации персонажей в прозе Б.Акунина. Науковий  керівник – канд. філол. 

наук., доц. Жмурко Д. О.). 

Тиховська І. С. (магістрант І курсу 156-м групи факультету української 

філології,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Конотативні особливості англійських ідіом топонімного характеру. Науковий  

керівник – канд. філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Тищенко Т. І. (викладач, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 

Уманський медичний коледж): Складні іменники у ЗМІ: семантика, структура, 

правопис. 

Форня І. В. (магістрант ІІ курсу 256-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Дієслова 

на позначення переміщення людини у просторі. Науковий  керівник – канд. 

філол. наук., доц. Розгон В. В.). 

Черевченко О. О. (магістрант І курсу 156-пхф групи факультету іноземних мов,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Конотативні особливості англійських ідіом топонімного характеру. Науковий  

керівник – канд. філол. наук., проф. Цимбал Н. А.). 

Чорна О. І. (магістрант І курсу 153-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Термінологічне вираження категоріальної семантики, морфологічних ознак та 

синтаксичної ролі службових частин мови. Науковий  керівник – канд. філол. 

наук., доц. Розгон В. В.). 
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30 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

(аудиторія 324, 10.00 год.) 

 

Керівник: Ріднева Любов Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Баланова Т. В. (вчитель англійської мови приватного закладу дошкільної та 

загальної середньої освіти «Українська дитяча Академія», м. Умань): 

Впровадження ігрових форм роботи на заняттях з іноземної мови для дітей 

дошкільного віку. 

Бондар І. В. (магістрант ІІ курсу 251-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Теорія і 

практика навчання риторики. Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. 

Маслюк К. А.). 

Войтенко Г. М. (викладач української та зарубіжної літератури, Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка): Розвиток ключових 

компетентностей на заняттях з української літератури (на матеріалі роману у 

віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко). 

Жорняк В. О (магістрант І курсу 152-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Формування та розвиток мовних компетентностей школярів у процесі вивчення 

орфографії й словотвору. Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. 

Маслюк К. А.). 

Кучеренко І. А. (доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Риторичні аспекти формування мовної особистості вчителя. 
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Мамчур Л. І. (доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Реалізація компетентнісного підходу у процесі фахової 

підготовки магістрів-філологів. 

Маслюк К. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Використання невербальних засобів у процесі діалогічного 

мовлення студентів-філологів. 

Петляєва В. В. (викладач кафедри англійської мови і літератури, Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського): Шляхи вдосконалення 

моральної культури майбутніх учителів-філологів. 

Санівський О. М. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): І. Франко про позакласне 

читання художніх творів у системі літературної освіти. 

Чорна Р. С. (магістрант ІІ курсу 253-м групи факультету української філології,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Формування комунікативних якостей учнівського мовлення у процесі вивчення 

службових частин мови. Науковий  керівник – док. пед. наук, проф. 

Коваль В. О.). 

Шиманська Г. М. (заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, 

ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище», Одеська область): 

Проблеми фахової підготовки вчителя в контексті становлення нової української 

школи. 

Шобей Т. С. (вчитель української мови та літератури, Некрасовська                      

ЗОШ I – III ступенів, с. Некрасове, Вінницька область): Розвиток ключових 

компетентностей учнів шляхом впровадження творчих завдань на уроках 

української мови та літератури. 
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30 листопада 2017 року 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

(аудиторія 332, 10.00 год.) 

 

Керівник: Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Пархета Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Бень А. В. (магістрант ІІ курсу 256 групи факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Фольклорна основа 

романтизму в Німеччині (на матеріалі творчості Е. Т. А. Гофмана). Науковий  

керівник – канд. філол. наук., доц. Осіпчук Г. В.). 

Боровець О. В. (магістрант ІІ курсу 257-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Роль братських шкіл у створенні передумов зародження методики літератури. 

Науковий  керівник – канд. пед. наук., проф. Сивачук Н. П.). 

Волковська Н. В. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Внесок А. С. Макаренка в методику викладання літератури. Науковий керівник – 

канд. пед. наук., доц. Циганок О. О.). 

Демидаш А. В. (магістрант ІІ курсу факультету іноземних мов, Вінницький 

державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського): 

Проблема дома и семьи в драматургии «новой волны». Науковий  керівник – 

канд. філол. наук., доц. Таратута С. Л.). 

Духніцький Р. В. (магістрант ІІ курсу 258 групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Нове прочитання творчого доробку Проспера Меріме. Науковий керівник – канд. 

філол. наук., доц. Осіпчук Г. В.). 
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Кавун Ю. О. (магістрант ІІ курсу 251-по групи факультету іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Творчість 

Віктора Ґюґо в оцінках та перекладах українських митців. Науковий  керівник – 

канд. філол. наук., доц. Осіпчук Г. В.). 

Копайгородська А. С. (магістрант І курсу 151-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Роль Мелетія Смотрицького у створенні передумов зародження методики 

літератури. Науковий керівник – канд. пед. наук., доц. Циганок О. О.). 

Лукіна Л. Р. (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Художнє 

змалювання історичних подій у романі Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем». 

Міркамілов М. С. (магістрант ІІ курсу 257-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Концепція людини і світу в поезії  Б.-І. Антонича. Науковий  керівник – канд. пед. 

наук., доц. Гончарук В. А.). 

Ніколіч І. Е. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Міфологема «душа-птах» в українських народних піснях та баладах. 

Науковий керівник – канд. пед. наук., проф. Сивачук Н. П.). 

Пилипенко Т. М. (учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, 

старший учитель, Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Уманської міської ради 

Черкаської області): Проблема становлення особистості у романі Гарпер Лі 

«Убити пересмішника». 

Пономаренко Т. І. (магістрант І курсу 154-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Методи літературознавчих досліджень у працях І. Франка. Науковий керівник –

канд. пед. наук., доц. Циганок О. О.). 

Ревук Л. В. (вчитель світової літератури, Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 

імені М. П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області): Особливості 

перекладу сучасної англомовної літератури для дітей. 
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Ревук Ю. О. (старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Реквієм Людяності (за романом Джорджа Орвелла «1984»). 

Суворова Т. В. (учитель української мови та літератури, Уманська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 Уманської міської ради Черкаської області): Всеволод Нестайко: 

дорослий шлях у дитячій літературі. 

Тверда О. О. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Образи 

«нижчої міфології» в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

Науковий керівник – канд. пед. наук., доц. Гончарук В. А.). 

Чумаченко Т. П. (магістрант ІІ курсу 258-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Художньо-філософська лірика Євгена Плужника. Науковий  керівник – канд. пед. 

наук., доц. Гончарук В. А.). 

 

 

30 листопада 2018 року 

СЕКЦІЯ «ПОЛОНІСТИКА»  

(аудиторія 303, 10.00 год.) 

 

Керівник: Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Секретар: Лукіна Лія Русланівна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університет 

імені Павла Тичини. 

 

Авраменко В. І. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): З історії становлення української  граматичної термінології 

(польські запозичення). 
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Даріуш Ротт (доктор гуманітарних наук, професор філологічного факультету, 

Сілезький університет, м. Катовіце, Республіка Польща): «Hymny moje 

domowe» Piotra Wacheniusa. 

Дутковська О. Б. (старший викладач кафедри слов’янської філології, 

Хмельницький національний університет): «Месіяда» як жанр польської 

літератури: до проблеми вивчення у загальноосвітніх закладах. 

Новакіська Л. В. (доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Жанрово-стильові особливості 

сучасної польської літератури для дітей. 

Руда О. О. (магістрант ІІ курсу 253-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Запозичення української лексики у польській літературній мові (на матеріалі 

польської художньої літератури). Науковий керівник – канд. філол. наук., доц. 

Ріднева Л. Ю. 

Сашко І. С. (старший викладач кафедри слов’янської філології, Хмельницький 

національний університет): Український міф у польському романтизмі. 

Терешко І. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Полонізми у назвах українських 

народних танців. 

Торчинська Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Місце образів-символів у 

польських казках про тварин. 

ДЛЯ НОТАТОК 
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