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гуманітарного університету; 
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Набочук О. Ю., в. о. начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації; 

Совтис Н. М., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Адах Н. А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора 
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Лесюк М. П., доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янських мов Прикарпатського 
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К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 
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9.00 – 10.00 – реєстрація. 
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13.00 – 14.00 – перерва.  
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Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин.  
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Участь у дискусії – до 3 хвилин.  



 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Пленарне засідання 
10.00 – 13.00 

 

Вітальне слово 
в. о. ректора Рівненського державного гуманітарного університету, доктора психологічних 

наук, професора Немеш Олени Миколаївни; 

головного спеціаліста відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації Андреєвої Майї Миколаївни; 

проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голови Рівненського обласного 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Вєтрова Івана 

Васильовича; 

завідувача кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського 

державного гуманітарного університету, доктора філологічних наук, професора Совтис Наталії 

Миколаївни. 
 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Поповський Анатолій Михайлович, доктор філологічних наук, професор кафедри мовної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Кілька 

штрихів до портрета Каленика Шульжука. 

2. Архангельська Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

славістики Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка). Словотвірні 

фемінативи в процесах мовної динаміки сьогодення. 

3. Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного 

університету. Наукові здобутки й нові проєкти неологів Рівненщини (до 10-річчя 

неографічної лабораторії «НЕОЛЕКС-Рівне» РДГУ). 

4. Груба Таміла Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови 

та літератури, декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Моделювання 

освітнього простору мовної особистості учня профільних класів. 

5. Деменчук Олег Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету. 

Стратегії семантичної деривації емітивів (на матеріалі української та польської мов). 

6. Костусяк Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Лексичні 

інновації в медійному дискурсі: семантика, міжстильова транспозиція, проблема 

внормування. 

7. Лавренчук Володимир Павлович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в аспекті Нової 

української школи. 

8. Лесюк Микола Петрович, доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Український 

дискурс в умовах чужомовної експансії.  



 

9. Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького; Щербина Тетяна Василівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Рідкісні 

найменування в «Словнику середньонаддніпрянських говірок». 

10. Масицька Тетяна Євгенівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Особливості 

формально-синтаксичної організації складного речення. 

11. Мединська Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та літератури, проректор з навчально-методичної роботи Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Синтетичні та 

аналітичні форми дієприкметників як виразники статичної ознаки. 

12. Межов Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Дериваційний 

потенціал складносурядних речень у сучасній українській мові. 

13. Мірченко Микола Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Складне речення в лінгвістичній концепції професора К. Ф. Шульжука.  

14. Сашко Ірина Сергіївна, доктор наук у галузі богослів’я, доцент кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету. Мовна картина світу в 

багатомовних групах як показник формування колективної ідентичності. 

15. Сіранчук Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. 

Лексична компетентність учнів початкових класів Нової української школи. 

16. Совтис Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного 

університету. Лінгвокультурний діалог України та Польщі у творах письменників 

ХХ ст. 

17. Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. Пояснювальні конструкції на тлі семантико-синтаксичних 

ускладнювачів речення. 

18. Торчинський Михайло Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української філології Хмельницького національного університету. Мотиваційна 

структура українських особових імен. 

19. Українець Людмила Федорівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Конотація замовчування як комунікативно-прагматична категорія. 

20. Царалунга Інна Богданівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української філології Хмельницького національного університету. Синтаксичні 

особливості Вижвівської актової книги XVII ст. 
21. Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Синкретичні різновиди складних речень у 

типологічному описі К. Ф. Шульжука. 

 



Секція 1 
ДИНАМІКА ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 

Керівники: канд. філол. н., доц. Арібжанова І. М.– голова,  

здобувач ступеня в/о «Магістр» Кондратюк О. Б. – секретар. 

 

1. Арібжанова Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Класифікаційні параметри інверсованих речень-висловлень. 

2. Архангельська Марта Олексіївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантико-прагматичні особливості 

конструкцій із локативними компонентами (на матеріалі творів Ю. Андруховича). 

3. Бісовецька Людмила Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методик 

початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Активні словотвірні 

моделі в мові сучасної публіцистики. 

4. Бобер Людмила Миколаївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Проблемні питання простого ускладненого речення. 

5. Бохонко Віта Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Лінгвопрагматичний потенціал 

складнопідрядних речень розчленованої структури у творах С. Талан. 

6. Водько Оксана Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології і 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Особливості 

адресатної залежності у структурі простого семантично елементарного речення. 

7. Галещук Софія Ігорівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Поняття про складне речення та об’єднання речень. 

8. Гашибаязова Олександра Василівна, аспірантка кафедри українського мовознавства і прикладної 

лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Парадигматичні відношення конотативно маркованих прикметників. 

9. Грабова Анна Романівна, здобувач ступеня в/о Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Функційний потенціал дискурсивного маркера МІЖ 

ІНШИМ у художньому мовленні. 

10. Гринюк Вікторія Володимирівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Синтаксичні особливості сучасної малої 

прози (на матеріалі творчості Галини Тарасюк).  

11. Дем’янов Олександр Олександрович, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Проблема статусу дієприслівника в 

граматиці. 

12. Донік Ольга Михайлівна, науковий редактор «Українського історичного журналу» Інституту 

історії України НАН України. Особливості вживання порівняльних сполучників у 

синкретичних порівняльних зворотах. 

13. Зайцева Ольга Валентинівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Особливості синтаксису сучасної поезії (на 

прикладі збірки Ліни Костенко «Річка Геракліта»). 

14. Ковальчук Тетяна Тарасівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Частини мови та принципи їх виділення в українській 

мові. 

15. Кондратюк Катерина Миколаївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантико-синтаксична структура 

простого речення. 

16. Кондратюк Оксана Богданівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Номени на позначення страв у прозі Івана 

Франка: граматичний аспект. 

17. Корпало Оксана Романівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Означеність особи в 

інфінітивному реченні. 

18. Кузьмич Оксана Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Структура і 

семантика багатокомпонентного складнопідрядного речення в сучасній українській мові. 



19. Кушнір Тетяна Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Типологія складних сполучникових 

речень у трилогії «Биті є» Люко Дашвар. 

20. Лаврінець Олена Яківна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». Питання граматичної природи та 

класифікації складних речень у вченні К. Шульжука. 

21. Левчук Лариса Валентинівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Категорія 

часу в польській мові: семантико-функціональний аналіз (на матеріалі оповідань 

Я. Вишневського). 

22. Лукаш Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Семантичні 

параметри квантитативних предикатів у науковому дискурсі. 

23. Мельничук Наталія Василівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Проблеми статусу безсполучникових 

речень у граматиці. 

24. Микулик Єва Віталіївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Проблемні питання теорії тексту. 

25. Музика Орися Олександрівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Лексико-граматичні засоби вираження 

локативної семантики у творах Василя Шевчука. 

26. Новосад Вікторія Валеріївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Проблемні питання класифікації словосполучень. 

27. Осінська Юлія Валентинівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Проблема визначення синтаксичних одиниць. 

28. Педченко Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Динаміка 

поглядів на категорію модальності: від логіки до лінгвопрагматики. 

29. Піскляк Олена Іванівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Проблемні питання категорії часу дієслова. 

30. Понорчук Ірина Володимирівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Проблемні питання категорії 

перехідності/неперехідності дієслів. 

31. Порцева Наталія Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Особливості 

предикатів із семантикою переміщення на матеріалі твору «І прибуде суддя» В. Лиса. 

32. Ричагівська Юлія Євстахіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. 

Cтилістична багатозначність безсполучникових конструкцій у поетичних текстах. 

33. Сидорук Ольга Василівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Структурно-семантичні особливості 

простих речень у повісті І. Франка «Перехресні стежки». 

34. Силін Наталія Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Складнопідрядні речення нерозчленованої 

структури: семантичний аспект (на матеріалі творів Д. Гуменної). 

35. Ситків Марія Володимирівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Проблеми дослідження складного речення. 

36. Торчинська Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету. Чуже мовлення в польськомовному 

дискурсі І. Франка (на прикладі повісті «Lelum i Polelum»). 

37. Феджора Софія Зенонівна, аспірантка Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Порівняння як засіб вираження комічного в українській 

гумористичній та сатиричній поезії ХІХ–ХХІ ст. 
38. Шило Світлана Борисівна, аспірантка кафедри українського мовознавства і прикладної 

лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Феномен 

спонукальної модальності в комунікативному вимірі (на матеріалі агітаційно-політичного 

дискурсу). 



39. Шкарбан Тамара Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. 

Конструкції з однорідною супідрядністю: гнучкість структури й стилістичний ефект.  

40. Шульжук Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри стилістики 

та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету. Академік 

К. Ф. Шульжук як дослідник складного багатокомпонентного речення в українському 

мовознавстві. 

41. Щербачук Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Синтаксичні 

засоби вираження авторської індивідуальності у творах Ю. Лободовського. 

42. Яручик Віктор Павлович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Граматичні особливості 

спеціалізованого перекладу з польської мови на українську. 

43. Яручик Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Мовні засоби формування 

часопростору в поезії Богдана Задури. 
 

 



 

Секція 2 
ЛЕКСИЧНА СИСТЕМА МОВИ У ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВИЯВАХ 

 

Керівники: канд., філол. н., доц. Вишневська О. А. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Магістр» Лесковець Н. С. – секретар. 

 

1. Артемова Юлія Ігорівна, аспірантка кафедри української мови імені професора 

К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Лінгвокультурні 

маркери доби в романі Уласа Самчука «Сонце з заходу». 

2. Бичак Марина Юріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантичне поле ахроматичних 

кольорів у поезії Миколи і Любові Пшеничних. 

3. Біла Мар’яна Андріївна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Запозичення з польської мови в сучасних масмедіа. 

4. Буценко Анастасія Олегівна, здобувач в/о Навчально-наукового інституту української 

філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького. Пропозиційна семантика концепту хата в українських «прислів’ях». 

5. Вахно Оксана Ігорівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантична структура зооніма коза у 

фраземах і пареміях. 

6. Вишневська Оксана Антонівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Лексичний 

колорит повісті «Сонька» І. Карповича. 

7. Габінет Ірина Василівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Полонізми в українських говірках 

як відображення українсько-польських контактів. 

8. Гаценко Ірина Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Естетична функція кольоролексем у 

поезіях Ю. Тувіма. 

9. Георгієва Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та 

слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Семантика календарної обрядової термінології болгар Півдня України. 

10. Зимбачевська Катерина Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Міфологічні та релігійні компоненти в польській фразеології. 

11. Зич Олена Валеріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Складні слова на позначення 

професійно-виробничих і науково-технічних понять у сучасних ЗМІ Рівненщини. 

12. Кадочнікова Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». Дублетність у системі 

кольороназв української мови. 

13. Касянчук Наталя Миколаївна, асистент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Джерела формування екологічної 

терміносистеми польської мови. 

14. Кім Су Хйон, аспірантка Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Термінологія історії української мови у працях М. А. Жовтобрюха. 

15. Комар Вікторія Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української 

філології Рівненського державного гуманітарного університету. Іншомовні лексеми в 

художньому дискурсі (на матеріалі творів Уласа Самчука). 

16. Король Ангеліна Юхимівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Розмовно-просторічна лексика в 

ідіостилі Любка Дереша: структура і стилістично-виражальні можливості. 

17. Коростіль Юлія Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Особливості перекладу 

фразеологічних одиниць із української на польську мову. 



18. Лесковець Наталія Степанівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української 

філології Рівненського державного гуманітарного університету. Семантичні та функційно-

стилістичні особливості запозичень у творах Ліни Костенко. 

19. Матчук Алла Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії 

світової літератури Рівненського державного гуманітарного університету. Підтекст як засіб 

мовної комунікації. 

20. Мицан Дарія Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Косьмій Марія 

Романівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Полонізми в художній творчості Софії 

Андрухович (на матеріалі роману «Фелікс Австрія»). 

21. Ніколаєнко Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. До проблеми 

вивчення емотивної лексики у слов’янському мовознавстві. 

22. Олійник Любов Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології Хмельницького національного університету. Реалізація концептів сум і самотність 

у романі Януша Вишневського «Самотність у мережі». 

23. Онищенко Геннадій Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та 

мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Образи-

символи в українських народних загадках. 

24. Орленко Ольга Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Семантичні особливості полонізмів у 

сучасному молодіжному слензі. 

25. Подольська Марина Олександрівна, здобувач ступеня в/о гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Leksykografia polska – wszystko o 

słownikach. 

26. Ренчка Інна Євгеніївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української 

мови Національного університету «Києво-Могилянська академія». Ідеологічний компонент у 

фіксації термінології в сучасних словниках української мови. 

27. Сень Оксана Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Зменшувально-пестлива лексика у 

творі Гжегожа Каспепке «Велика книга почуттів». 

28. Стукальська Наталія Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Поетика 

польської реклами. 

29. Ткачук Анастасія Ярославівна, учениця 11 класу Пляшевського ліцею Демидівської селищної 

ради, членкиня Рівненського відділення Малої академії наук учнівської молоді. 

Мікротопонімія села Пляшева Рівненської області. 

30. Цюп’як Ірина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 

філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». Міфотворчі лексеми тезаурусу Миколи Миколаєнка. 

31. Яковенко Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

польської мови Одеського політехнічного університету. Лексеми простір/przestrzeń і 

місце/miejsce в українських та польських фразеологічних одиницях. 

 



Секція 3 
НЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 

Керівники: д. філол. н., проф. Вокальчук Г. М. – голова,  

здобувач ступеня PhD Литвин К. І. – секретар. 

 

1. Адах Наталія Арсенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Проблематика 

неологічних студій у польській та українській лінгвістиці. 

2. Вокальчук Євген Лукашович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-

методичного кабінету Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету 

водного господарства і природокористування. Проблеми лексикографічного опису одиниць 

індивідуально-авторської номінації в поезії Петра Велесика. 

3. Гаврилюк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. 

Неузуальні способи творення оказіоналізмів в українському поетичному мовленні. 

4. Дутковська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету. Елементи сучасної польської стилістики. 

5. Костюк Наталія Григорівна, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». Особливості функціонування онімів в 

епістолярному тексті Дмитра Яворницького. 

6. Литвин Катерина Іванівна, аспірантка кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука 

Рівненського державного гуманітарного університету. Труднощі лексикографічної інтерпретації 

авторських назв рослин в українській поезії ХІХ–ХХІ ст. 

7. Ліпкевич Ольга Богданівна, викладач Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна 

Шашкевича. Лінгвокультурологічні аспекти словотворчості поетів-дисидентів 60–70-х років 

ХХ сторіччя. 

8. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Національного університету «Острозька академія». Суфіксоїд -стайл як засіб 

оновлення футбольного лексикону. 

9. Марченко Ярослава Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української 

філології Рівненського державного гуманітарного університету. Авторські лексичні новотвори в 

поезії Маріанни Кіяновської. 

10. Медведь Валентина Валентинівна, аспірантка кафедри української мови імені професора 

К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Психолінгвістичні аспекти 

дослідження авторських лексичних новотворів у сучасній українській поезії. 

11. Метелюк Ірина Василівна, викладач кафедри практики німецької та французької мов Рівненського 

державного гуманітарного університету. Основні проблеми укладання словника авторських 

назв емоцій і почуттів (на матеріалі сучасної української поезії). 

12. Підкамінна Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Неологізми як індикатор суспільно-політичних змін. 

13. Подолян Софія Мирославівна, здобувач ступеня в/о факультету гуманітарних наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Мовотворчість у мережі «Інстаграм». 

14. Скаковець Наталія Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Авторські лексичні новотвори в доробку 

Павла Вольвача. 

15. Станіславова Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Неологізми як об’єкт 

перекладу з польської мови українською. 
 

 

 

 

 

 



Секція 4 
ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ 

 

Керівники: канд., філол. н., доц. Кірілкова Н. В. – голова,  

здобувач ступеня в/о «Магістр» Охмак Л. В. – секретар. 

 

1. Атаманчук Вікторія Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Українські діалекти у працях польських 

науковців. 

2. Бобер Тетяна Борисівна, аспірантка кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Евристичний потенціал 

тематичних діалектних текстів із середньонаддніпрянських говірок. 

3. Кашперський Володимир Євгенійович, кандидат історичних наук, викладач кафедри української 

мови та культури Національного авіаційного університету. Діалекти Центральної України: історія 

лінгвістичних досліджень. 

4. Кірілкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Лексикографічне 

опрацювання діалектних фразеологізмів. 

5. Кірілкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; Охмак Леся 

Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету. Особливості системи вокалізму однієї середньополіської 

говірки Рівненщини. 

6. Мазур Марина Ігорівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Специфіка семантичної структури 

фольклоризмів весільного обряду села Ганнопіль Славутського району Хмельницької області. 

 

 

 

 

 

 



Секція 5 
СУЧАСНІ СТУДІЇ З КОМПАРАТИВІСТИКИ 

 

Керівники: д., філол., проф. Совтис Н. М. – голова,  

здобувач в/о Вітікова Б. С. – секретар. 

 

1. Барановська Лідія Віталіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Tomasz Padura – lirnik polsko-ukraiński, 

przedstawiciel «ukraińskiej szkoły» romantyzmu. 

2. Вітікова Богдана Сергіївна, здобувач в/о факультету лінгвістики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Порівняльний 

аналіз німецькомовних та україномовних інструкцій до медичних препаратів. 

3. Горячок Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету. Компаративний аналіз поезії Віслави Шимборської 

та Ліни Костенко. 

4. Дзьобик Ягор Володимирович, асистент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Фемінітиви в білоруській та українській мові 

(на матеріалі ЗМІ). 

5. Дорогович Наталія Омелянівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Особливості відтворення 

образних синтагм у текстах художнього перекладу (на матеріалі поезії М. Павліковської-

Ясножевської та перекладів Д. Павличка). 

6. Дроник Дарина Андріївна, здобувач в/о ступеня «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Метод компаративного аналізу в дослідженні 

польської non-fiction літератури ХХ–ХХІ ст. 
7. Ільєнко Олена Юріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Особливості становлення української та польської 

компаративістики. 

8. Кучма Тетяна Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської 

філології Рівненського державного гуманітарного університету. Соціально марковані 

номінативні одиниці в мові українських і польських ЗМІ. 

9. Лазарович Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кашуби та кашубська 

мова: особливості історичного  розвитку та сучасний стан. 

10. Музичка Єлизавета Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Англіцизми в 

польській мові: семантико-функціональний аналіз. 

11. Огінська Аліса Олексіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Лексеми на позначення посуду в українській та 

польській мовах. 

12. Смичок Марина Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Стереотип жінки і чоловіка в польській 

та українській мовах. 

13. Старух Аліна Віталіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. «Dziady» jako manifest romantycznego widzenia 

świata. Odzwierciedlenie tego w teatrze. 

14. Терещенко Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету. Зіставний аналіз лексем-символів у польських та 

українських казках про тварин. 

15. Шрамко Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Специфіка 

лексико-граматичної репрезентації предикатів на позначення стану суб’єкта в українській та 

англійській мовах: компаративний аспект. 

16. Щербій Наталія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Реакція віддієслівних 

іменників у польській та українській мовах. 

 

 



Секція 6 
НОВІТНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ В ЛІНГВІСТИЦІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕОРІЇ 

 

Керівники: канд., філол. н., доц. Дзюба М. М. – голова, 

здобувач ступеня PhD Кінащук А. В. – секретар. 

 

1. Бондарчук Наталія Олександрівна, викладач української мови та літератури Дубенського 

коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. Лінгвосинергетика ідіостилю 

драматичних творів Лесі Українки. 

2. Гавриш Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології 

Хмельницького національного університету. Дослідження невербальної комунікації: 

соціолінгвістичний аспект. 

3. Галаур Світлана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Регулятивна 

стратегія мовчання в сучасному українському художньому тексті. 

4. Голуб Вікторія Юріївна, аспірантка кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Лінгвальні маркери 

впливу автора на читача (на матеріалі творів сучасної української літератури для дітей і 

юнацтва). 

5. Дзюба Майя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 

Національного університету водного господарства та природокористування. Епонімічний термін у 

світлі комунікативного термінознавства. 

6. Дейна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Частковоаксіологічні лексико-семантичні реалізатори оцінки в щоденниковому дискурсі 

Володимира Малика. 

7. Заболотна Аліна Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Риторика захисних промов у 

лінгвокультурологічному аспекті. 

8. Ігнатьєва Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри 

філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Світомодель епохи в комунікативному просторі щоденникового дискурсу.  

9. Кінащук Анастасія Володимирівна, аспірантка кафедри романо-германської філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Синергія раціонального та 

ірраціонального в сучасному мовознавстві. 

10. Коваль Марина Іванівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Стан опрацювання теорії варіативності в 

сучасному мовознавстві.  

11. Ковалюк Владислав Вікторович, старший викладач кафедри іноземних мов Рівненського 

державного гуманітарного університету. Концепт праця і його репрезентанти в англійській 

ідіоматиці.  

12. Мельник Богдана Русланівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Особливості лінгвокультурем у творчості 

Василя Стуса.  

13. Мороз Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету. Етноспецифіка концепту 

здоров’я в українській і британській картинах світу.  

14. Мороз Наталія Михайлівна, викладач кафедри іноземних мов Рівненського державного 

гуманітарного університету. Концепт батьківщина в англійській і українській 

лінгвокультурах. 

15. Нейман Віта Ігорівна, здобувач в/о гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету. Тенденція переходу в публічному просторі на українську мову: 

спортивна сфера. 

16. Павлів Аліна Віталіївна, здобувач в/о факультету гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Концепт «посмішка-сміх»: філософсько-

антропологічний та екстралінгвістичний аспекти. 



17. Павлова Ірина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Феномен 

мовної особистости Мирослава Дочинця у вимірах еколінгвістики. 

18. Пелехата Олена Миколаївна, кандидат філологічний наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Особливості мотивації 

мовної поведінки людини в умовах пограниччя. 

19. Рижій Ольга Вікторівна, здобувач в/о факультету лінгвістики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Прагмастилістичні особливості німецькомовних полікодових текстів. 

20. Сабуняк Дарія Вікторівна, здобувач в/о гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету. Функціонування української мови у політичних програмах 

українських телеканалів: порівняльний аспект. 

21. Смичок Марина Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Поняття розмаїття і толерантності, 

недискримінаційна лексика. 

22. Сойко Марина Олександрівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Художньо-стилістичний потенціал 

лінгвокультурем у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай».  

23. Соловйова Юлія Русланівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Лінгвопрагматичні параметри 

мовленнєвого жанру ПОРАДА в романі Ю. Винничука «Цензор снів». 

24. Бортник Влада В’ячеславівна, учениця 10 класу Сарненської гімназії. Мовні особливості етапу 

встановлення контакту у фатичному мовленні підлітків. 

25. Федчук Анастасія Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Функції евфемізмів у різних типах 

дискурсів. 

26. Юлдашева Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені 

В. Вернадського (м. Київ). Вербалізація концепту час у сучасних українських фентезійних 

творах. 

27. Ясногурська Людмила Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Рівненського державного гуманітарного університету. Лексичні засоби реалізації концепту 

laziness в англомовному літературному дискурсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 7 
МОВНА ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 

 

Керівники: канд., філол. н., доц. Подлевська Н. В. – голова,  

ст. викл. Сардига О. В. – секретар. 

 

1. Антончук Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики та 

культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету. Методичне 

портфоліо як інноваційна технологія навчання майбутніх учителів-філологів.   

2. Бас-Кононенко Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Використання палатографічного матеріалу на практичних заняттях із фонетики. 

3. Берегельська Вікторія Василівна, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Нейролінгвістичні основи розвитку красномовства національно-

мовної особистості професіонала. 

4. Будзіховська Анастасія Олександрівна, здобувач в/о факультету міжнародних відносин 

Хмельницького національного університету. Застосування принципів класичної риторики у 

створенні рекламного тексту (копірайтинг). 

5. Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Мовна картина світу в 

українсько-польських дослідженнях. 

6. Васейко Юлія Святославівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Лінгвостилістичні 

особливості польських дипломатичних документів. 

7. Гайдиш Наталія Олександрівна, здобувач ступеня в/о Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Вимова українських звуків носіями фарсі: 

труднощі засвоєння. 

8. Гринюк Тарас Вікторович, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Функції гелотологічного тренінгу у формуванні риторичного 

ідеалу інноваційної Людини ХХІ ст. 
9. Гуменюк Яніна Сергіївна, здобувач в/о гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету. Смислові конотації поняття «сміхова поведінка» у світлі 

антропологічної лінгвістики. 

10. Довганюк Юлія Леонідівна, вчитель української мови і літератури Хмельницького навчально-

виховного об`єднання № 28. Реалізація сміхових кодів народної сміхової культури у творчому 

доробку Миколи Кульбовського. 

11. Златів Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики та культури 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету. Мовна освіта в 

дистанційній формі навчання: особливості, проблеми і шляхи їх вирішення. 

12. Зелінська Олена Максимівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Технічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування, голова методичного 

об’єднання викладачів української мови та літератури закладів фахової передвищої освіти 

Рівненської області. Словникова робота на заняттях з української мови як одна зі складових 

мовленнєвого розвитку майбутніх фахівців.  

13. Карпенко Альона В’ячеславівна, здобувач ступеня в/о театрознавчого факультету акторського 

відділу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-

Карого. Формування патріотизму та національної свідомості на заняттях із української мови в 

місті Краматорську Донецької області. 

14. Кіфа Наталія Андріївна, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Реалізація мовотворчої, фатичної та сміхотерапевтичної функцій у 

гумористичному висловлюванні. 

15. Коваль Таїсія Петрівна, старший викладач кафедри української філології Хмельницького 

національного університету. Лінгвокреативний, естетотерапевтичний та філософсько-

педагогічний енергопотенціал сміхового тексту і комічного дискурсу. 

16. Костолович Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і 

методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Культура 

мовлення в системі професійної підготовки вчителя початкових класів. 



17. Кузнецова Тетяна Олександрівна, викладач кафедри української мови та культури Національного 

авіаційного університету. Викладання гуманітарних дисциплін і культура мовлення. 

18. Кукуруза Дмитро Юрійович, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Експресивно-комунікативна функція етнофестивального туризму: 

театр, гумор, сатира. 

19. Лукомська Аліна Андріївна, здобувач ступеня в/о факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Мова і 

культура мовлення правоохоронця з погляду курсанта. 

20. Лук’яник Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методик 

початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Теоретико-практичні 

основи застосування інтегрованого навчання на уроках української мови. 

21. Луценко Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та мовної 

комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Особливості 

лінгвістичної освіти іноземних громадян.  

22. Малевич Леся Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства 

Національного університету водного господарства та природокористування. Термінологічні 

проблеми сучасного українського медіадискурсу (правописний аспект). 

23. Масловська Діана Вадимівна, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Інструментальна цінність культури сміху: корпоративний 

менеджмент. 

24. Мосійчук Валентина Миколаївна, здобувач в/о гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Розвиток філософського почуття гумору оратора: 

українська культура, метод Сократа. 

25. Назарова Ірина Павлівна, здобувач ступеня в/о факультету української філології Рівненського 

державного гуманітарного університету, Прасюк Катерина Юріївна, здобувач ступеня в/о 

факультету української філології Рівненського державного гуманітарного університету. 

Синтаксичні помилки в молодіжному мовленні на прикладі засобів масової інформації. 

26. Ніколашина Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Формування 

мовних компетентностей у проєкції на сучасні вимоги дистанційного навчання в ЗВО. 

27. Павлюк Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики та культури 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету. Професійна підготовка 

здобувачів вищої освіти в умовах комп’ютерно орієнтованого навчання. 

28. Предборська Катерина Андріївна, здобувач в/о факультету міжнародних відносин Хмельницького 

національного університету. Лінгвальні моделі гумору: іміджеві образи креативного оратора-

лідера. 

29. Погорілець Ольга Олексіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету української філології 

Рівненського державного гуманітарного університету. Орфографія рівненських інтернет-ЗМІ в 

контексті нових правописних норм. 

30. Подлевська Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Мовно-комунікативні основи 

культури спілкування в аспекті міжкультурної взаємодії. 

31. Поліщук Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Національна 

ідентичність і творчий потенціал як основні напрямки викладання мовних дисциплін у 

мистецькому ЗВО. 

32. Приходько Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри базових і спеціальних 

дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного 

авіаційного університету. Моніторинг тестових завдань ЗНО з української мови на порушення 

лексичних, граматичних і стилістичних норм як чинник формування мовленнєвої культури 

старшокласників. 

33. Ранюк Оксана Петрівна, викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. Особливості функціонально-стилістичного використання риторичних фігур у 

побудові текстів. 

34. Романченко Наталя Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та культури Національного авіаційного університету. Переклад міжгалузевої термінології: 

проблеми мовної освіти. 

35. Сардига Іванна Михайлівна, здобувач в/о факультету іноземної філології Східноєвропейського 



національного університету імені Лесі Українки. Гендерні особливості політичного дискурсу (на 

основі промов Г. Клінтон та Д. Трампа). 

36. Сардига Ольга Володимирівна, старший викладач, голова циклової комісії викладачів 

філологічних дисциплін Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного 

університету. Лексикографічна компетенція як показник мовного розвитку культури 

студента.  

37. Серкова Юлія Іванівна, старший викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету. Олімпіади з полоністики в Україні як елемент підвищення 

культури мовлення її учасників. 

38. Сібрук Анастасія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету. Термінологічний апарат сучасного науковця. 

39. Степанова Ольга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 

(дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного 

університету. Проблеми стандартизації термінології спеціальної педагогіки. 

40. Тищук Ольга Іванівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету. Міжкультурна комунікація у процесі навчання 

студентів-полоністів. 

41. Троценко Дарина Юріївна, учениця 10 класу Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Колегіум», членкиня Рівненського відділення Малої академії наук учнівської молоді. Образ 

Рівного в мовній картині світу його жителів (на прикладі одного навчального закладу міста). 

42. Шевчук Тамара Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методик 

початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Лінгводидактичні умови 

формування комунікативної україномовної компетентності студентів педагогічного 

факультету. 

 

 


