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ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«Проблеми слов’янської філології» 
 

Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету української філології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання, заступник декана факультету 

української філології з наукової роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Мельник Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

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 
 

 

Вітальне слово 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, декан факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

 

Доповіді 

Коваль В. О. (доктор педагогічних  наук, професор кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Генеза кооперативного навчання як технологія навчання у ЗВО. 

Зелінська О. Ю. (доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мовні засоби відображення дитячої психіки у художньому 

дискурсі. 

Полякова Т. М. (кандидат філологічних наук, зав.сектором російської мови 

відділу мов України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, 

м. Київ): Функции украинизмов в русском художественном тексте с философской 

проблематикой. 

Станіславова Л. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету): Проблеми 

перекладознавства початку ХХІ ст. 

Торчинський М. М. (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української філології, Хмельницький національний університет). Власні особові 

імена давньоєврейського походження: структура, словотвір, мотивація і 

функціонування. 

Анікіна І. В. (кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Польське запозичення в російському 

художньому тексті кінця  ХІХ – початку ХХ ст. як шлях збагачення лексичного 

фонду російської літературної мови. 

Осіпчук Г. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов та 
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зарубіжної літератури): Україно-польський літературний діалог доби пізнього 

Відродження. 

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ» 

 

Авчіннікова Г. Д. (кандидат педагогічних наук‚ доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лексичні зміни в сучасній німецькій мові. 

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

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Структурно-змістовий потенціал концептуалізованої сфери 

«multiculturalism». 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгвістичний статус гемероніма (на матеріалі польських 

найменувань ЗМІ). 

Гурський І. Ю. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Роль 

метафоричної гри у висвітленні мультимодального виміру концепту COVID-19. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Історія фразеологізму «брати на пушку». 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Вербалізація концептуальних рис жінки (підконцепту «Соціальні 

характеристики») в українському художньому дискурсі (на прикладі творів І. 

Нечуя-Левицького, М. Стельмаха, Люко Дашвар). 

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Антропонімічні 

формули моделі в художньому тексті. 
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Комарова З. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лексичні інтенсифікатори психоемоційного стану людини в 

українському прозовому тексті. 

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

іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Становлення й розвиток французької мови у Бельгії. 

Лукіянчук І. В. (викладач-стажист кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Вираження інтенсивної ознаки прикметниковими дериватами. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Фольклорний дискурс як джерело дослідження 

лінгвокультурних концептів. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Особливості словотвірної 

структури українських архітектурних та інженерних термінів-іменників. 

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

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Вербалізація концепту CORONAVIRUS: лінгвокультурний 

аспект. 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Варіативність фразеологічних одиниць французької мови бельгійського ареала. 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Семантико-синтаксичні відношення обставинних прикметників у 

сучасній українській мові. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Оказіоналізми-складники мотиваційних зчеплень як засіб репрезентації 

індивідуального стилю автора у художніх текстах. 
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Сашко І. С. (кандидат теологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Роль перекладача та 

перекладу в глобальному та мультикультурному світі. 

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

Хмельницький національний університет): Поетонімікон байок І. Красіцького та 

Є. Гребінки: зіставний аналіз. 

Цибульська Н. С. (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманських державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Школи слов’янознавства та їх значення. 

Цимбал Н. А. (кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Комунікативні формули ввічливості (на матеріалі 

українських народних казок). 

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

української філології, Хмельницький національний університет): Прізвища 

польського походження з компонентами фауни (на матеріалі антропонімів 

Центральної Хмельниччини). 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Репрезентація цільової теми COVID-19 у мультимодальному світі Інтернет-

мемів. 

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

української філології, Хмельницький національний університет): Особливості 

трансформації власних назв іншомовного походження (на матеріалі товаронімії). 

Янчишина Я. В. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Особливості вивчення мікротопонімії 

відапелятивного походження. 

 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА» 

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

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Видання літератури для досконалого вивчення слов’янських мов. 
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Григоренко Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Моделі професійної підготовки учителів-словесників. 

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

здобувач ОНР «доктор філософії», Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Екстраполяція британського досвіду фахової 

підготовки вчителів німецької мови в систему вищої освіти України. 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Використання технології предметно-методичного проектування у процесі 

підготовки студентів-філологів. 

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

національний університет). Актуальність впровадження у навчально-виховному 

процесі  ВШ та ЗОШ міждисциплінарного спецкурсу «Сміхоаналіз худжнього 

тексту (Homo Ridens)». 

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

та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Використання ІКМ у процесі вивчення англійської мови. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Прецедентний текст як засіб розвитку комунікативної 

компетентності особистості. 

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

мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):  

Використання народної творчості у процесі викладання іноземних мов. 

Мамчур Л. І. (доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Комунікативні вправи  важливий лінгводидактичний 

інструментарій мовного навчання. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 
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Павла Тичини): Граматичні особливості вивчення самостійних частин мови у 

шкільній практиці (профільний рівень).  

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

слов’янської філології Хмельницького національного університету): Викладання 

перекладознавчих дисциплін для студентів-полоністів в умовах використання 

дистанційних технологій навчання. 

Ранюк О. П. (викладач кафедри слов’янської філології, Хмельницький 

національний університет): Нетрадиційні способи підвищення мотивації 

навчання фонетики польської мови у ЗВО. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Формування україномовної креативно-мовленнєвої компетенції у 

процесі підготовки студентів-філологів. 

Царалунга І. Б. (доктор філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету): Розвиток професійної 

компетентності студентів-філологів у процесі вивчення історико-мовних 

дисциплін. 

 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА» 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мовностилістичний аспeкт сучасних журналістських творів. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Діалектна лексика як джерело етнолінгвістичних студій. 

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Стилістичні функції 

парцельованих конструкцій у повістях В. Токаревої. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Етнонаціональна специфіка 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Українські ритуальні мовні 

формули в контексті родинної обрядовості. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Стилістичні фігури як засоби персвазії на реципієнта у 

сучасному проповідницькому дискурсі. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгвостилістичні особливості інформаційних жанрів 

журналістики. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Динаміка стилістичної норми східнослов’янських мов 

другої половини ХХ ст.-першої половини ХХІ ст. 

 

 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО» 

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

філології, Хмельницький національний університет): Мазепіана в польській та 

українській літературах. 

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

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Фольклорна основа творчості Т. Шевченка і 

С. Трембецького. 

Зарудняк Н. І. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Риси неоміфологізму збірки О. Де «Живі 

легенди». 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 
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педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ героя у поемі Станіслава 

Трембіцького «Софіївка». 

Кириченко В. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Постать Юліуша Словацького у 

літературному дискурсі ХХІ століття. 

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

літератури, українознавства та методики їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Ідейні засади позитивізму в 

творчості Стефана Жеромського. 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

«Українська школа» романтиків в польській літературі в рецепції Івана Франка. 

Матківська В. В. (аспірант кафедри міжкультурної комунікації, світової 

літератури та перекладу, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського): Хронотоп історії в сучасній російській 

літературі. 

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

міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Воєнна 

трилогія О. Купріна як роман-виховання. 

Нетупська Т. М. (вчитель зарубіжної літератури Дмитрушківського ліцею 

Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області): 

Художній часопростір казки Оскара Вайлда «Хлопчик-Зірка». 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Морально-етична проблематика 

кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» та вивчення її у профільній школі. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Творчість польських 

письменників у критичній спадщині українських літературознавців. 
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Павленко М. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): До питання українських 

перекладів поезій Юліуша Словацького. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Україна й українці в творчому 

доробку Юзефа-Богдана Залеського. 

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

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

Черкаської області): Викриття пороків суспільної моралі у комедіях Мольєра. 

Поліщук Л. Б. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Зв'язок принципів 

просвітницького реалізму, елементів сентименталізму з фольклорною традицією. 

Ревук Л. В. (вчитель зарубіжної літератури, Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 11 імені М. П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області): 

Осмислення суперечностей людського буття в драмі Генріка Ібсена «Примари». 

Ревук Ю. О. (старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Поетичне осмислення концепту «Природа» в «Кримських 

сонетах» Адама Міцкевича. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Риторичні особливості спадщини 

польських письменників, представників «української школи». 

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

національний університет): Українські елементи в польській літературі. 

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

ступенів №4 Уманської міської ради Черкаської області): Особливості 

компаративного аналізу комедій І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» та 

Мольєра «Міщанин-шляхтич». 



 13 

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Специфіка образу 

оповідача в романі М. Зузака «Крадійка книжок». 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Історичний контекст іспано-українських літературних зв’язків. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Фольклорні мотиви творчості 

українських і польських письменників періоду романтизму. 

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

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Порівняльна характеристика 

образу Дон Жуана у європейській літературі XVII–XIX століть. 

Черевченко О. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Античні ремінісценції в зарубіжній літературі початку ХХІ 

століття. 

 

СЕКЦІЯ «ПОЛОНІСТИКА»  

Баліцька Р. В. (старший викладач кафедри слов’янської філології, 

Хмельницький національний університет): Проблеми вивчення польської мови в 

карантинних умовах. 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Полонізми у релігійному медіа-тексті. 

Тищенко Т. М. (кандидат філологічних наук, професор кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Польські фраземи у східноподільських говірках. 
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Торчинська Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Боротьба української та 

польської мов за існування та статус у ХІХ-ХХ ст.: спільне й відмінне. 

 

СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

Атаманчук В. М. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Польські граматичні праці другої половини 

ХХ ст.(науковий керівник – канд. філол. н., доцент Торчинська Н .М.). 

Бадальян Г. К. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Сучасний пуризм в українській мові: позитивні та 

негативні тенденції. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Янчишин А. М.). 

Бойко М.  В. (студент IV курсу факультету української філології, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Функціонально-

семантична характеристика власне модальних прислівників у сучасній 

українській мові. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Розгон В. В.). 

Вальчук-Оркуша О. М. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські 

мови і літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, 

Хмельницький національний університет): Лінгвістичні знання як одна із 

професійних компетентностей майбутніх філологів-полоністів. (науковий 

керівник – канд. філол. н., доцент Подлевська Н. В..). 

Возна І. І. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Домінантні ознаки психотрилера у творчості 

Максима Кідрука. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Станіславова Л. Л.). 

Габінет І. В. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Польсько-українські мовні взаємозв’язки у ХІХ – на 

поч. ХХ ст. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Торчинська Н. М.). 
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Гаценко І. О. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Семантика червоного та білого кольорів у поезії 

Ю. Тувіма. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Торчинська Н. М.). 

Гаценко І. О. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Семантика числівників ОДИН і ДВА в українській 

мові. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Янчишин А. М..). 

Гливацька Л. А. (студентка ІІ-м курсу, факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Фразиологизмы в произведениях В. Шукшина. (науковий керівник – канд. 

філол. н., доцент Анікіна І. В.). 

Голик М. А. (студентка ІІІ курсу факультету української філології, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): «Синонимы и 

антонмы в поэзии М. Лермонова». (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Анікіна І. В.). 

Гончарук А. В. (студент І-м курсу, факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Роль 

художніх засобів у поезії Луїса де Гонгори. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Анікіна І. В.). 

Гончарук А. В. (магістрант 152 групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Тематична парадигма польської поезії кінця ХVI – початку ХVII ст.  (науковий 

керівник – канд. філол. н., доцент Осіпчук Г. В.). 

Дроник Д. А. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Специфіка польської табірної літератури (на 

прикладі твору «Боюся снів» Ванди Пултавської). (науковий керівник – канд. 

теолог. н., доцент Сашко І. С.). 

Капуловська В. В. (магістрантка 1-м курсу, факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 



 16 

«Старославянизмы в прозе А. С. Пушкина». (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Анікіна І. В..). 

Капуловська В. В. (магістрант І-м курсу факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Польсько-українські взаємозв’язки в літературі доби Бароко. (науковий керівник 

– канд. філол. н., доцент Осіпчук Г. В.). 

Кириленко А. П. (магістрантка І-м курсу факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Внесок 

Миколая Рея в розвиток польської літератури ХVІ століття.  (науковий керівник –

 канд. філол. н., доцент Осіпчук Г. В.). 

Кільбіцька Л. М. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Проблеми перекладу польських ергонімів 

українською мовою відповідно до нового правопису. (науковий керівник – канд. 

філол. н., доцент Торчинська Н. М.). 

Коваль М. І. (магістрантка Хмельницького національного університету 

кафедри української філології, Хмельницький національний університет): 

Словозмінна варіативність іменників у мові актових книг Правобережної 

України XVI – XVII cт. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Царалунга І. Б.). 

Коростіль Ю. М.  (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Фразеологізми в польському і в українському 

художньому тексті (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Станіславова Л. Л.). 

Куян Д. М. (магістрант факультету української філології, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Дієслова 

руху/переміщення предметів у просторі. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Розгон В. В.). 

Можайкіна О. В. (студентка ІІІ курсу факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 
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Особливості індивідуального стилю польського поета Адама 

Міцкевича. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Осіпчук Г. В.). 

Огінська А. О.  (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Внутрішня форма слова у назвах посуду для 

зберігання та вживання спиртних напоїв у польській та українській мовах: 

порівняльний аспект. (науковий керівник – ст. викладач Терещенко Л. В.). 

Олійник Д. В. (студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Філософські мотиви 

в поемі «Софіївка» Станіслава Трембецького. (науковий керівник – канд. філол. 

н., доцент Осіпчук Г. В.). 

Орленко О. А. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Мовна картина світу в польському дискурсі (на 

матеріалі поезій Я. Бжехви). (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Торчинська Н. М.). 

Павлюк О. П.  (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Антропологічний портрет homo sovieticus у повісті-

репортажі «Імперія» Ришарда Капусцінського. (науковий керівник – канд. 

теолог. н., доцент Сашко І. С.). 

Смичок М. М. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Лексичні конотації понять «чоловік» та «жінка» в 

українсько-польському порівнянні. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Подлевська Н. В.) 

Стадник Т. А. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Інтерактивні методи у навчанні польської мови. 

(науковий керівник – канд. філол. н., доцент Станіславова Л. Л.). 

Стромелюк В. Ю. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 
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національний університет): Жанр подорожі у постмодерній польській 

літературі. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Станіславова Л. Л.). 

Тишковець І. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Аналіз особливостей сучасної мовної ситуації на 

Рівненщині. (науковий керівник – канд. філол. н., доцент Станіславова Л. Л.). 

Тищук І. В. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Міжкультурна комунікація в лінгвістичному, 

педагогічному та методичному аспектах. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Подлевська Н. В.). 

Чорноус В. В.  (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Сфери sacrum i profanum у поезії Яна 

Твардовського. (науковий керівник – канд. теолог. н., доцент Сашко І. С.). 

Ялова М. М. (магістрант спеціальності «Філологія. Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська», ФПРмз-19-1, Хмельницький 

національний університет): Створення інклюзивного освітнього середовища на 

заняттях з іноземної мови. (науковий керівник – канд. філол. н., 

доцент Станіславова Л. Л.). 
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ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


