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Порядок денний роботи конференції 

 

 

2 квітня 2020 року 

 

 

830 – 930 – сніданок 

1100 – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

лінгвістики та лінгводидактики» 
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Оргкомітет конференції: 
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Тичини; 

Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Розгон В. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та 

методики її навчання; 

Зелінська О. Ю. – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Березовська Г. Г. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Гальона Н. П. – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 

Гонца І. С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Григоренко Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Денисюк В. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Дуденко О. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Жила Т. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Коломієць І. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Комарова З. І. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Корольова В. В.– доктор філологічних  наук, професор кафедри української мови 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Маслюк К. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Мойсієнко А. К. –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

Молодичук О. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини; 

Олексенко В. П. – доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та 

журналістики Херсонського державного університету; 

Тищенко Т. М. – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови та методики 
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Торчинський М. М. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

філології Хмельницького національного університету; 

Шиманська В. О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики 

її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини. 
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Секція 1. Актуальні проблеми лінгвістики 

 (ауд. 303) 

 

Керівники секції – доц. Розгон В. В., доц. Комарова З. І. 

Секретар – доц. Молодичук О. А. 

 

Габова Ю. (Умань) 

Прикметникові новотвори в українській поезії ХХ сторіччя 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Гороховик К. (Умань) 

Суфіксальна омонімія в сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Григоров А. (Харків) 

Неологіми та оказіоналізми у збірці Михайля Семенка «Арії трьох п’єро» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Олексенко О. А.) 

 

Дудурич Я. (Херсон) 

Концепт «Чоловік» в українській фразеології  

(Науковий керівник – канд. пед. н., доц. Окуневич Т. Г.) 

 

Клименко Р. (Умань) 

Етнокультурне фразеологічне поле «ЛЮДИНА - ІНШІ ІСТОТИ» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Константинова О. (Умань) 

Лексика  туристичної галузі в українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Лотоцька Є. (Харків) 

 Гендерночутливе мовлення в українському інтернет-просторі 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Чуєшкова О. В.) 

 

Макаренко О. (Херсон) 

Суспільно-політична лексика у сучасних ЗМІ  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Межерицька Ю. (Черкаси) 

Психолінгвістичне представлення концепту воля в українських прислів’ях 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Калько В. В.) 

 

Мильник В. (Херсон) 

Особливості лексики пісень Кузьми Скрябіна  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

 



Можайкіна О. (Умань) 

До питання з історії польського мовознавства 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Півень Л. (Харків) 

Дискурс рятувальника та його реалізація в україномовних медіа 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Лептуга О. К.) 

 

Похил Д. (Дніпро) 

Відображення гендерних стереотипів в українських фразеологізмах 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц.  Рибалка Я. І.) 

 

Ріпа В. (Херсон) 

Засоби милозвучності української мови  

(Науковий керівник – док. пед н., проф. Пентилюк М. І.) 

 

Сокиринська В. (Умань) 

Фразеологічні одиниці у газетних заголовках 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Черепова Н. (Кропивницький) 

Українська тенісна лексика: функційно-семантичний аспект 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Нестеренко Т. А.) 

 

Чернявська В. (Умань) 

Особливості словотвору польської та української мов 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Шаман Н.  (Умань) 
Терміни філософії у творах Г. Сковороди 

(Науковий керівник – док. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Шестакова Г. (Умань) 

Фразеологізми на позначення високої людини в українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

 

Секція 2. Актуальні проблеми граматики 

(ауд. 324) 

 

Керівники секції – доц. Шиманська В. О., доц. Гонца І. С. 

Секретар – доц. Григоренко Т. В. 

 

Баранюк Л. (Умань) 

З’ясувальні  сполучники підрядності у творах В. Шкляра: структурно-семантична 

характеристика 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 



 

Бойко М. (Умань) 

Семантика обставинних прислівників темпоральності (на матеріалі творів Лесі Українки) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 
 

Гедзун Т. (Умань) 

Дієслова мовлення у творах Т. Шевченка  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 
 

Головченко Я. (Умань) 

Дієслова на позначення хімічних процесів у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 
 

Ісаєва В. (Умань) 

Семантико-синтаксична структура порівняльних зворотів сучасної української мови 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Карабуля І. (Умань) 

Стійкісполучення слів з темпоральною семантикою у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Катаєва Н. (Умань) 

Партикульовані деривати в сучасній українській мові (структурно-семантична характеристика) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Косінова К. (Умань) 

Дієслівна синонімія у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – викладач-стажист Тиховська І. С.) 

 

Куян Д. (Умань) 

Семантично співвідносні дієслова зі стрижневою лексемою летіти у  сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Куян Д. М. (Умань) 

Дієслова руху\переміщення (на матеріалі творів В.Шкляра) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Матіяш В. (Умань) 

Лексико-семантичні різновиди означальних прислівників у сучасній українській мові (на 

матеріалі творів художньої літератури) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Митник О. (Умань) 

Фразеологічні одиниці на позначення мовлення у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

 



Міщенко Т. (Умань) 

Якісні прикметники кольорової семантики у творах Люко Дашвар 

(Науковий керівник – викладач-стажист Тиховська І. С.) 

 

Пальчевська В. (Умань) 

Омонімія підрядних сполучників і часток у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Похольчук Т. (Умань) 

Збірні іменники у польській та українській мовах: порівняльний аспект 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Руденко Ю. (Умань) 

Обставинні прислівники місця у творах І.Нечуя-Левицького  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Савченко А. (Умань) 

Складні прикметники з кількісним компонентом у  сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Скороход В. (Умань) 

Засоби вираження головного члена в односкладних реченнях (на матеріалі «Щоденника» 

П. Апостола) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Скороход О. (Умань) 

Семантика конструкцій із прямою мовою в українських народних казках 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Славна А. (Умань) 

Займенник чи займенникове слово? 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Хворостяна І. (Умань) 

Семантично співвідносні дієслова на позначення мовленнєвої діяльності людини (на матеріалі 

творів художньої літератури) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Чернявська Т. (Умань) 

Омонімія сполучників сурядності та часток у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Шидловська Т. (Умань) 

Семантично співвідносні дієслова на позначення акту мовлення зі стрижневою лексемою 

думати у творі Івана Багряного «Сад Гетсиманський) 

(Науковий керівник – викладач-стажист Тиховська І. С.) 

 

 



Юкиш Н. (Умань) 

Семантично співвідносні дієслова із стрижневою лексемою думати у сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Язаджи Х. (Умань) 

Засоби творення видових пар відіменникових дієслів у  сучасній українській мові 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

 

 

Секція 3. Лінгвістика тексту 

(ауд. 311) 

 

Керівники секції – доц. Дуденко  О. В., доц. Коломієць І. І. 

Секретар – доц. Жила Т. І. 

 

Аніканова В. (Київ) 

Особливості лексико-семантичних полів у прозі Володимира Винниченка «Записки кирпатого 

Мефістофеля» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дроботенко В. Ю.) 

 

Базась А. (Умань) 

Засоби репрезентації концепту «гріх» в українському поетичному дискурсі 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Бакаєва О. (Херсон) 

Метафоричні конструкції в історичному романі Алекса Анта «Княгиня Ольга»  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Богатюк В. (Херсон) 

Мовні засоби на позначення емоційного  концепту в романі В.Лиса «Графиня» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Богдан Н. (Умань) 

Модифікація фразеологічних одиниць у химерній прозі Євгена Гуцала 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Вдовиченко Л. (Умань) 

Фольклорні образи і мотиви у творі М. Стельмаха «Дума про тебе» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Молодичук О. А.) 

 

Величко Н. (Луцьк) 

Прагматика ремарок у п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло» 

(Науковий керівник – док. філол. н., проф. Жуйкова М. В.) 

 

 

 



Гарник Д. (Вінниця) 

Концепт «Україна» в індивідуально-авторських картинах світу Т. Шевченка та В. Стуса 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Павлушенко О. А.) 

 

Гембарук О. (Умань) 

Вербалізація концепту ʽдоляʼ у творчості Ліни Костенко 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Годун К. (Херсон) 

ЛСГ«МІСТИКА» у романі І.Пугачова «Запорізька Січ. Перстень  Часів» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Журба І. (Херсон) 

Вербальні засоби концепту «ЖІНКА» у романі В.Лиса «Графиня»  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Заячківська В. (Умань) 

Концепт «доля» в народних ліричних піснях 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Молодичук О. А.) 

 

Зендик А. (Умань) 
Лексичні засоби змалювання дітей у творах Андрія Чайковського 

(Науковий керівник – док. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Зубова А. (Херсон) 

Фрейм  як складова концепту «Герой» у романі В.Шкляра «Чорне сонце»  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Катречко А. (Херсон) 

Фреймова структура концепту «ВІЙНА» у романі «Танґо смерті»  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Катречко А., Багатюк В. (Херсон)  

Концепт ВІЙНА у романі Юрія Винничука «Танґо смерті» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І. В.) 

 

Качуренко А. (Умань) 

Порівняння та аналіз образу Дон Жуана в творах Мольєра «Дон Жуан або Кам’яний гість» і 

Тирсо де Моліни «Севільський бешкетник або Кам’яний гість» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., ст. викладач Поліщук Л. Б.) 

 

Кашоїд А. (Умань) 

Структурні особливості релігійного християнського медіатексту   

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Жила Т. І.) 

 

 

 



Кузьменко О. (Умань) 

Символіка назв рослин у романі В. Шкляра «Троща» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Молодичук О. А.) 

 

Кучеренко Г.  (Умань) 

Поетоніми в п’ятикнижжі Марини Павленко про Русалоньку  

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Лихожін Н. (Умань) 

Поетоніми в творчості С. Жадана 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Лубів М. (Умань) 

Специфіка соціокультурних концептів у творчості Ліни Костенко 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Макуха В. (Умань) 

Вербалізація концепту «зовнішність жінки» у романі «Чотири броди» М. Стельмаха 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Мехтюк І. (Умань) 

Епітетні сполуки з компонентом ʽдоляʼ у творчості письменників радянської доби 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Музика-Латковська І. (Умань) 

Семантичні параметри навчального мовознавчого тексту  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Опалінська В. (Умань) 

Вербалізація концепту ʽдоляʼ в українських народних піснях 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Ратар М. (Херсон) 

Лексико-семантичне поле «воля» у романах братів Капранових 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Романюк Д. (Умань) 

Концепти рідний край/чужина в українському фольклорі 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Молодичук О. А.) 

 

Фещенко Т. (Умань) 

Дієслівна метафора Марини Павленко (на прикладі роману «Русалонька із 7-В, або Прокляття 

роду Кулаківських») 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

 



Хамідрак К. (Умань) 

Специфіка компаративем у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів» 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Шурин І. (Херсон) 

Образно-виражальні засоби у творах О.Ірванця  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

 

Секція 4. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика 

(ауд. 312) 

 

Керівники секції – проф. Зелінська О. Ю.,  

проф. Тищенко Т. М. 

Секретар – доц. Денисюк В. В. 

Баліцька Я.(Умань) 

Іншомовна лексика в говірці міста Кривий Ріг 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Березовська Г. Г.) 

 

Бабій М. (Умань) 

Мікротопонімія с. Березівки Бершадського району Вінницької області 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Бєлоус В. (Умань) 

Структурно-семантична характеристика поетонімів (на матеріалі творів Галини Вдовиченко) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Бондаренко М. (Київ) 

Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин: лінгвістичний аспект 

(Науковий керівник – д. філол. н., професор Гнатюк Л.П.) 

 

Бортник М. (Умань) 

Назви весільних хлібів у говірках сіл Маньківського району Черкаської області 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Вишковська І. (Умань) 

Неофіційні антропоніми у творах Ю. І. Яновського 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Гаврилюк С. (Умань) 

Автобіографічні тексти як інструмент вивчення особливостей рідної говірки  

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Ганзієнко О. (Умань) 

Семантика твірних основ трапезонімів Черкащини 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 



 

Гапуніч С. (Умань) 

Топонімікон повісті «Захар Беркут» І. Франка 

(Науковий керівник – док. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Гончарук А. (Умань) 

Назви виробів із борошна у говірці села Старі Бабани Уманського району черкаської області 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

 

Григор’єва Б.  (Умань) 

Лексико-семантична характеристика Хмільницького літопису. 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Капуловська В. (Умань) 

Номінація часу  прийняття їжі в східноподільських говірках 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Каштан О. (Хмельницький)  

Мовновиражальні ознаки ідіостилів подільських поетів 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц.Торчинська Н. М.) 

 

Кириленко А. (Умань) 

Назви м’ясних страв у говірках сіл Врадіївського району Миколаївської області  

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Колпінська А. (Умань) 

Діалектна фразеологія Вінниччини 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Березовська Г. Г.) 

 

Комарчук А. (Умань) 

Іншомовні лексичні елементи в тематичній групі лексики харчування в говірках Східного 

Поділля 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 

Костюк М. (Умань) 

Фонетична система говірки села Старі Бабани Уманського району Черкаської області 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Березовська Г. Г.) 

 

Литвиненко Г. (Херсон) 

Мовно-виражальні засоби відтворення епічної дійсності казок  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гайдаєнко І.В.) 

 

Лопушанська У. (Умань) 

Лексико-семантичні паралелі східноподільських назв виробів із круп у загальноукраїнському 

контексті 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 



 

Ніколаєва В. (Умань) 

Особливості словозміни іменника в Уманських говірках 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Березовська Г. Г.) 

 

Нога Ю. (Кропивницький) 

Динаміка чоловічого і жіночого іменника селища Компаніївки 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Волчанська Г. В.) 

 

Олійник Д. (Умань) 

Власні назви студентського сленгу: словотвір, стилістичні функції 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Поліщук Л.  (Умань) 

Лексико-семантична класифікація поетонімів (на матеріалі  творів В. Шкляра) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Романчук О. (Умань) 

Структурна організація українського геортонімікону 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Случик А. (Луцьк) 

Лексична база прізвищ жителів Ківерцівського району Волинської області  

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Скорук І. Д.) 

 

Суржко О. (Умань) 

Структурно-семантичний потенціал зоонімів 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Федоренко В. (Умань) 

Структура та мотивація фемінонімів у творах М. Хвильового 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Чернявська М. (Умань) 

Конотативні пропріативи у рекламних текстах 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Шеховцова Н. (Харків) 

Фемінітиви в українському медіапросторі: особливості творення творення й уживання 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Лептуга О. К.) 

 

Якимчук О. (Умань) 

Номінація борщу в українській мові (на матеріалі збірки скарби українських говорів: Тексти 

про борщ) 

(Науковий керівник – канд. філол. н., проф. Тищенко Т. М.) 

 



Секція. 4. Риторичний і стилістичний аспект 

 

Керівники секції – проф. Олексенко В. П., 

 доц. Березовська Г. Г. 

Секретар – викладач-стажист Тиховська І. С. 

 

Авакімян А. (Херсон) 

Лінгвостилістичні особливості англійськомовного молодіжного сленгу (на матеріалі 

телесеріалу «Друзі») 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Бандурова І. (Глухів) 

Інтертекстуальність у науковому тексті: когнітивно-дискурсивний аспект 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Холявко І. В.) 

 

Горбатюк А. (Умань) 

Впливовий потенціал газетних заголовків 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Кислинська І. (Умань) 

Мовленнєві штампи і кліше офіційно-ділового стилю 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Лушнікова В. (Херсон) 

Специфіка вербалізації концепту ЛЮБОВ / КОХАННЯ / LOVE в українському й англійському 

пісенному дискурсі 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Мала  Г. (Херсон) 

На межі перетину культур: постаті українських митців у мемах 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Міщенко Н. (Херсон) 

Жанрова різноманітність українського й англійського “тваринного епосу” 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Петращук О. (Херсон) 

Способи відтворення образності при художньому перекладі англійських колискових пісень 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Попова А. (Херсон) 

Особливості вербалізації концепту ТАНЕЦЬ/DANCE в англійській та українській мовних 

картинах світу 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

 



Слаквіч А. (Херсон) 

Жанрово-видові особливості української й англійської  казки 

(Науковий керівник – канд. філол. н.,ст., викладач Омельчук Ю. О.) 

 

Сулима В. (Умань) 

Мовно-стилістичні особливості художнього тексту 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

 

Секція 5. Актуальні проблеми лінгводидактики 

(ауд.  301) 

 

Керівники секції – проф. Коваль В. О.,  

доц. Маслюк К. А. 

Секретар – викладач-стажист Пустовіт І. І. 

 

 

Антонюк О. (Умань) 

Особливості вивчення вузькоспеціальної лексики на уроках української мови у 6 класі 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Баліцька Я. (Умань)  

Міжлітературні зв’язки на уроках української та зарубіжної літератури 

(Науковий керівник – канд. філол. н., ст. викладач Поліщук Л. Б.) 

 

Бойко А.  (Умань) 

Формування стилістичної вправності редагувати тексти на уроках української 

мови основниї школи 

(Науковий керівник – канд. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

Бондар О. (Умань) 

Методична компетентність як складник професійної підготовки майбутніх учителів української 

мови 

(Науковий керівник – док. пед. н. проф. Коваль В. О.)  

 

Гаврилюк П. (Умань) 

Проектні технології навчання стилістики української мови  

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Гембарук О. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення займенника на уроках української мови у 6 

класі загальноосвітніх навчальних закладів 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

 



Гирик А. (Умань) 

Особливості роботи над переказами в базовій школі 

(Науковий керівник – канд. пед. н. доц. Маслюк К. А.)  

 

Гончарук А. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення прийменника на уроках української мови у 7 

класі загальноосвітньої школи (аналітичний зріз) 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Казанцева О. (Умань) 

 Функціонально-стилістичний підхід до вивчення активної та пасивної лексики на уроках 

української мови у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Кириленко А. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучника на уроках української мови у 7 

класі загальноосвітньої школи(аналітичний зріз) 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Коляда І. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення іменника на уроках української мови у 6 класі 

загальноосвітніх навчальних закладів 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Корой О. (Умань) 

Самостійна робота як важлива форма розвитку граматико-стилістичних умінь у майбутніх 

вчителів-філологів 

(Науковий керівник – док. пед. н. проф. Коваль В. О.)  

 

Мазур А. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення прислівника на уроках української мови у 6 

класі загальноосвітніх навчальних закладів 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Мехтюк І. (Умань) 

 Стилістична робота з фразеології на уроках з української мови у старшій школі 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Опалінська В. (Умань) 

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення фразеологічнихзасобів виразності у 6 класі 

загальноосвітньої школи 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Прадіденко І. (Умань) 

Електронний підручник як засіб навчання нового покоління 

(Науковий керівник – канд. пед. н. доц. Маслюк К. А.)  



Ткачук Ю. (Умань) 

Стилістично-функціональний підхід до вивчення синонімів на уроках української мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Тхоржевська Л. (Умань) 

Стилістичний потенціал самостійних частин мови 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

Філь А. (Хмельницький) 

Використання кросенсів у реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови 

в 10 класі 

 (Науковий керівник – канд.  філол.  н., доц. Філінюк В. А.) 

 

Шекетера О. (Київ) 

Реалізація комунікативно-прагматичного підходу до навчання української мови учнів 8 класу 

закладів загальної середньої освіти  

     (Науковий керівник – канд.  пед.  н., доц. Дружененко Р.С.) 

 

Шудра Ю. (Умань) 

Особливості вивчення стилістично забарвленої лексики на уроках української мови у 6 класі 

загальноосвітньої школи 

(Науковий керівник – канд. філол. н. доц. Коломієць І. І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


