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ОРГКОМІТЕТ 

IV МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 

 

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

інноваційних досліджень та європейської інтеграції 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. 

Торчинський Михайло Миколайович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології 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. 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету. 

Торчинська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. 

Анікіна Інесса Валеріївна – 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. 

Черевченко Олександр Миколайович – 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. 
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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. 

Голоднюк Сніжана Костянтинівна – 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. 

Цибульська Наталія Сергіївна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

IV МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 
 

Вітальне слово 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, 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): 

Морфологічний розбір на уроках української мови у профільній школі. 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний університет): 

Історія формування українського іменника. 

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний університет): 

Граматичний аспект функціонування форм польського та українського 

мовленнєвого етикету. 

Ріднева Любов Юріївна (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Джерела поповнення колоративної лексики 

української  та російської мов (на матеріалі рекламних текстів). 

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Украинское  лексическое заимствование в 

русской  поэзии XX века.  

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Концепт ЩАСТЯ в творчості Ліни Костенко (на 

матеріалі збірки «Ґіацинтове сонце»). 
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Станіславова Людмила Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, Хмельницький національний університет): Функціонування 

фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами у польській та в українській 

мовах. 

Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, Хмельницький національний університет): Місце граматики 

«Compendiosa linguae Polonicae institutio...» Яна Кароля Войни у польській 

лінгвістиці. 

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Методичні аспекти аналізу 

драматичного твору.  

Поліщук Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Лексико-семантична рецепція в 

сучасній мовній картині світу. 

Черевченко Вікторія Валентинівна (кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Числова символіка як 

художньо-естетичний компонент літературного тексту. 

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

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення в 

новелістиці Сомерсета Моема. 

Голоднюк Сніжана Костянтинівна (викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Неологізми в засобах масової інформації. 

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

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Симбіоз науковості тексту й філософічності ілюстрацій у казці Януша 

Вишневського «Марцелінка. У пошуках найважливішого». 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА» 

Керівник: Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 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. 

 

Березовська Г. Г. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Суфіксальний словотвір іменника в східноподільських говірках.  

Боюн А. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Стилистические 

функции окказионализмов в творчестве  поэтов Серебряного века. 

Гавриш М. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет): Невербальна поведінка 

комунікантів з асиметричними соціальними статусами. 

Жила Т. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Комунікативна структура і прагматика сучасного онлігійного 

медіа-тексту. 

Жмурко Д. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Изучение 

ономастической лексики в школе. 

Коваль Т. П. (старший викладач кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Модуси кодування сміхового повідомлення. 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 
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Павла Тичини): Перифрастичні звороти як засіб оцінної експресії у 

проповідницькому дискурсі архієпископа Ігоря Ісіченка.  

Кочубей О. В. (викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Історія формування української хімічної термінології. 

Люленко С. О. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики 

її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології.  

Папушина В. А. (кандидат філологічних. наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет): Естетичні концепти 

літературного твору як прояв індивідуального стилю автора.  

Подзерей Р. В. (викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):Джерела 

походження екологічної термінології в українській мові.  

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

національний університет): Przekład tekstów specjalistycznych – współczesne 

wyzwania. 

Совгіра С. В.  (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, 

екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Екологічна лексика сучасної української мови як 

терміносистема.  

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

національний університет): Експресивно-стилістичні можливості онімної лексики 

в українській байці ХІХ ст. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мовні особливості коментарів у соціальних мережах.  

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

філології, Хмельницький національний університет): Унормування дієслівної 

парадигми української мови (за матеріалами пам’яток церковнослов’янської мови 

української редакції XIV–XV ст.).  
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Шевчук І. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету): Компресивні 

способи утворення авіаційної термінології. 

Ющишина О. М. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української філології Хмельницького національного університету): Імена-

запозичення в основах прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини.  

Янчишин А. М. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української філології Хмельницького національного університету): Деонімізація 

власних назв промислових товарів. 

Янчишина Я. В. (аспірант кафедри української філології Хмельницького 

національного університету, молодший науковий співробітник Хмельницького 

обласного літературного музею): Проблемні питання правописних норм 

мікротопонімії (на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів 

Центральної Хмельниччини). 

 

 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКИ»  

Керівник: Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач  кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Секретар: Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Браславська О. В. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

географії та методики її навчання Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Формування комунікативної компетентності у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів географії. 

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

Хмельницький національний університет): Специфіка організації дистанційного 

навчання курсу «Методика навчання української літератури». 
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Дуденко О. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Успіхи та недоліки дистанційного вивчення синтаксису української 

мови.  

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

Хмельницький національний університет): Błędy językowe charakterystyczne dla 

studentów uczących się języka polskiego na Ukrainie. 

Олійник Л. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, 

Хмельницький національний університет): Формування мовленнєвої культури у 

студентів механічних спеціальностей.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): До проблеми сучасного уроку 

літератури. 

Ранюк О. П. (викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету): Автентичні тексти як складник розвитку риторичних 

умінь майбутніх філологів-полоністів.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Теоретичні проблеми становлення 

педагогічної риторики. 

 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

Керівник: Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Ревук Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання,  Уманський державний 
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педагогічний університет імені Павла Тичини): Змалювання трудових традиційних 

свят і обрядів  в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.  

Гончарук В. В. (кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Оспівування краси українських природних ландшафтів майстрами 

слова Черкащини.  

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

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Специфіка образотворення у «Слові про Ігорів 

похід». 

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

методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Деідеалізація селянства у сатиричному оповіданні Леся Мартовича 

«Стрибожий дарунок». 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Аналіз образу-персонажу героя на 

уроках української літератури. 

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

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Специфіка вивчення жіночих образів творів 

Марка Вовчка на заняттях з української літератури. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Проблема подолання 

рустикального дискурсу в творчості Михайла Коцюбинського 

Мельник Т. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і 

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Фантастика і реальність 

в творчості Стівена Кінга. 
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Нетупська Т. М. (вчитель зарубіжної літератури Дмитрушківського ліцею 

Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області): 

Особливості хронотопу роману Вальтера Скотта «Айвенго».  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Дискусії з проблем дитячої 

літератури, книги і читання на сторінках польської педагогічної періодики.  

Осіпенко Н. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ народного умільця в 

українській літературі кінця ХІХ століття. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Жанрова парадигма сучасної 

української літератури. 

Приймак І. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, 

Хмельницький національний університет): Творчість Оксани Керч у рецепції 

літературної критики. 

Рожі І. Г. (кандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії та методики 

її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Вивчення літературної спадщини під час краєзнавчо-туристської роботи. 

Серкова Ю. І. (старший викладач кафедри слов’янської філології, Хмельницький 

національний університет): Українсько-польські гендерні паралелі в сучасній 

літературі. 

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

української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Міждисциплінарні 

виміри української народної поезії пестування.  

Таратута С. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Локация «подземелье» в 

литературе: идейная нагрузка, её зависимость от жанра произведения. 
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Цибульська Н. С. (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Теоретичне 

дослідження літературного твору з позицій різних літературознавчих підходів. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Фольклорна інтерпретація «долі» 

у творчій спадщині Івана Франка.  

 

СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

Андрєєва А. П. (магістрантка І курсу 156-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Поняття «літературна школа» в літературознавстві. Науковий керівник – канд. 

пед. наук, доц. Санівський О. М. 

Баліцька Я. В. (студентка ІІІ курсу 2 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Головні 

особливості гомерівського епосу. Науковий керівник – канд. філол. наук, ст. 

викл. Поліщук Л. Б. 

Басаман Я. В. (магістрантка І курсу 157-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Трудові обряди та звичаї в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Науковий 

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

Беляєва Д. В. (студентка ІІІ курсу 1 групи факультету початкової освіти, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Фразеологізми у творах Михайла Булгакова. Науковий керівник – канд. філол. 

наук, доц. Ріднева Л. Ю. 

Блажеєва О. А. (магістрантка І курсу 156-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Домінантні функції загадки. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. 

Санівський О. М. 

Власик М. Я. (студентка ІІІ курсу, 3 групи факультету початкової освіти, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Міжмовна 
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омонімія на матеріалі російської та української мов. Науковий керівник – канд. 

філол. наук, доц. Ріднева Л. Ю. 

Даскал А. Б. (студентка ІІ курсу 5 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Відображення єдності родинних і громадських трудових традицій в українській 

літературі кінця ХІХ століття. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. 

Гончарук В. А. 

Даценко Т. В. (магістрантка І курсу 156-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Твори Докії Гуменної в генологічному дискурсі. Науковий керівник – канд. пед. 

наук, доц. Циганок О. О. 

Дмитренко Т. С. (студентка ІІ курсу 5 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Відображення українського національного характеру у співомовках Степана 

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

Іщенко І. П. (студентка ІІІ курсу 2 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

Художня модель часопростору в романі Оноре де Бальзака «Батько Горіо».  

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

Капуловська В. В. (студентка IV курсу 3 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Колоративна лексика у творах Роберта Рождєствєнського. Науковий керівник – 

канд. філол. наук, доц. Ріднева Л. Ю. 

Королішина Я. О. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету початкової освіти, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Запозичена 

лексика у творах Бориса Акуніна. Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. 

Ріднева Л. Ю. 

Качур О. А. (студентка ІІ курсу 19/2 групи природничо-географічного факультету, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Висвітлення 

екологічної проблематики у вітчизняних інтернет-виданнях та соціальних мережах. 

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



 14 

Качуренко А. П. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Художній 

переклад і націєтворення. Науковий керівник – канд. філол. наук, ст. викл. 

Поліщук Л. Б. 

Кімаковська В. Р. (магістрантка І курсу 156-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Жанрова своєрідність творчості Якова Щоголева. Науковий керівник – канд. пед. 

наук, доц. Циганок О. О. 

Косінова К. Л. (студентка ІІІ курсу 1 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

Художня модель часопростору в романі Оноре де Бальзака «Шагренева шкіра». 

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

Кравчук Б. М. (студентка ІІ курсу 25 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Фольклорно-міфологічні мотиви у творчій спадщині Лесі Українки. Науковий 

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

Молдован К. А. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини):  

Художній часопростір казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева». 

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

Музичка І. П. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Народний 

гумор у теоретичних розвідках Г. Нудьги. Науковий керівник – канд. пед. наук, 

доц. Циганок О. О. 

Пивовар Л. Ю. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Роль 

фантастики у творах Е. Т. А. Гофмана. Науковий керівник – канд. філол. наук, 

ст. викл. Поліщук Л. Б. 

Пивовар Л. Ю.  (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

Національний часопростір у поезії Адама Міцкевича. Науковий керівник – канд. 

філол. наук, доц. Осіпчук Г. В. 
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Сивак І. Ю. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

Сюжетний хронотоп казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 

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

Терлецька С. Ю. (студентка ІІІ курсу 3 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): «Людина з 

великої літери» у творчості Вольта Вітмена. Науковий керівник – канд. філол. 

наук, ст. викл. Поліщук Л. Б. 

Тицькун К. А. (студентка ІІІ курсу 2 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Оригінальна 

й перекладна література у сучасному світі. Науковий керівник – канд. філол. 

наук, ст. викл. Поліщук Л. Б. 

Шидловська Т. А. (студентка ІІІ курсу 4 групи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

Сюжетний хронотоп казки братів Грімм «Попелюшка». Науковий керівник – 

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