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Скиба М. Є. – д-р техн. наук, проф., ректор 
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співголови оргкомітету конференції:  
Синюк О. М. – д-р техн. наук, проф., проректор з 

наукової роботи Хмельницького національного університету; 

Торчинський М. М. – д-р філол. наук, проф., завідувач 

кафедри української філології Хмельницького національного 

університету; 

Царалунга І. Б. – д-р філол. наук, проф. кафедри 

української філології Хмельницького національного 

університету; 

 

члени оргкомітету конференції: 

Гавриш М. М. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

української філології Хмельницького національного 

університету; 

Зелінська О. Ю. – д-р філол. наук, проф. кафедри 

української мови й методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Коломієць І. І. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

української мови й методики її навчання, заст. декана з 

наукової роботи факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Мойсієнко В. М. – д-р філол. наук, професор кафедри 
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української філології Хмельницького національного 

університету; 

Папушина В. А. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

української філології Хмельницького національного 

університету; 
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Подлевська Н. В. – канд. пед. наук, доц., завідувач 

кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету; 

Приймак І. В. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

української філології Хмельницького національного 

університету; 

Розгон В. В. – канд. філол. наук, доц., завідувач 

кафедри української мови й методики її навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Станіславова Л. Л. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

слов’янської філології, декан гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету;  

Торчинська Н. М. – канд. філол. наук, доц. кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного 

університету;  

Ющишина О. М. – канд. філол. наук, ст. викл. кафедри 

української філології Хмельницького національного 

університету; 

 

секретарі оргкомітету конференції: 

Коваль Т. П. – ст. викл. кафедри української філології 
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РОЗКЛАД  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

      

19 лютого 2021 р. 

 

 

 

   

10.00 – 12.30   Відкриття конференції. Пленарне засідання 

 

 

12.30 – 13.00  Перерва  

13.00 – 15.00  Засідання секцій 

 

15.00 – 17.00   Засідання круглого столу 

 

17.00 – 17.15   Підсумкове засідання 

 

 

Регламент 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 
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10.00 – 12.30  
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Zoom-ідентифікатор: 948 0659 1272 

Код доступу: 740966 
 

Вітальне слово 

Синюк Олег Миколайович, д-р технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Хмельницького національного 

університету  

Станіславова Людмила Леонідівна, канд. філол. наук, 

декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету 

Торчинський Михайло Миколайович, д-р філол. наук, 

завідувач кафедри української філології Хмельницького 

національного університету, співголова оргкомітету конференції 
 

Модератор 

Царалунга Інна Богданівна, д-р філол. наук, професор 

кафедри української філології Хмельницького національного 

університету,  співголова оргкомітету конференції 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Зелінська Оксана Юріївна, д.ф.н. (Умань). Вербалізація 

емоції страху в дитини в художньому тексті 

Купчинська Зоряна Олегівна, д.ф.н. (Львів). Дефтер 

муфассал 1681 року – унікальне джерело українського онімікону 

Мацько Віталій Петрович, д.ф.н. (Хмельницький). Поетика 

і проблематика повісті «Залізний куркуль» Ігоря Качуровського 

Мойсієнко Віктор Михайлович, д.ф.н. (Житомир). 

Звукові риси Лавришівського Євангелія XIV ст. 

Фаріон Ірина Дмитрівна, д.ф.н. (Львів). Святослав 

Караванський «про реставрацію національних рис 

української мови» 

Харлан Ольга Дмитрівна, д.ф.н. (Бердянськ). Поетика 

міського пейзажу в сучасній українській прозі 
 

ПЕРЕРВА 

12.30 – 13.00 
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СЕКЦІЯ 1  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

МОВОЗНАВСТВА 

Zoom-ідентифікатор: 967 259 5109 

Код доступу: 288000 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник: Слободинська Тамара Степанівна, д.ф.н. (Вінниця) 

Секретар: Олійник Любов Валентинівна, к.ф.н. (Хмельницький) 

 

Боєва Евеліна Володимирівна, к.ф.н. (Одеса), Коржук Дар’я 

Вікторівна, маг. (Одеса). Сленгові найменування людини в українській 

та російській молодіжних субкультурах: прагматичний аспект 

Григоренко Тетяна Володимирівна, к.ф.н. (Умань). 

Ідеографічний аналіз культурно-конотованих номінацій 

Денисовець Ірина Вікторівна, к.ф.н. (Полтава). Становлення 

й розвиток термінонайменувань «лексична і синтаксична 

деривація» у лінгвістичних дослідженнях української мови 

Дуденко Олена Володимирівна, к.ф.н., Шудра Юлія 

Ігорівна, студ. (Умань). Мовна реалізація концепту «жінка» в 

художньому дискурсі Євгенії Кононенко 

Змарко Богуслава Ігорівна, асп. (Львів). Специфіка 

словотворчої продуктивності присвійних й означальних 

займенників української мови 

Ільїна Олена Вікторівна, к.ф.н. (Харків). Концепт 

УКРАЇНА в поезії Ю. М. Мушкетика 

Кавчак Іванна Іванівна, студ. (Чернівці), Ковтун Альбіна 

Анатоліївна, д.ф.н. (Чернівці). Елементи експресивного синтаксису 

як маркери неповторності ораторського стилю Ірини Фаріон 

Коваль Оксана Сергіївна, маг. (Хмельницький). 

Особливості функціонування зоолексем в українській 

фразеології на позначення негативних почуттів 

Коломієць Інна Іванівна, к.ф.н. (Умань). Канонічні 

образні засоби сучасного проповідницького дискурсу (на 

матеріалі проповідей Ігоря Ісіченка) 
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Комарова Зоя Іванівна, к.ф.н. (Умань). Мовна 

репрезентація емоції страху в творах Івана Франка  

Король Світлана Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Лексико-семантичні особливості термінології в системі мови 

Крупеньова Тетяна Іванівна, к.ф.н. (Одеса). Анімалістичний 

дискурс у культурно-концептуальному просторі українців 

Куян Дар’я Миколаївна, маг. (Умань). Префіксальні 

дієслова руху предметів у просторі (на матеріалі творів В. Шкляра) 

Лукіянчук Інна Володимирівна, викл. (Умань). Парадигматика 

складних прикметників (на матеріалі творів О. Забужко) 

Материнська Олена Валеріївна, д.ф.н. (Київ). «Обличчя війни» 

у масмедіа: семантичні проблеми перекладу у вимірі медіаекології 

Мисик Єлизавета Ігорівна, маг. (Хмельницький). 

Дериваційні особливості найменувань творів Івана Франка 

Молодичук Ольга Андріївна, к.ф.н. (Умань). 

Лексикографічні тлумачення як засіб вербальної об'єктивації 

ментальних репрезентацій знарядь праці 

Попович Анжеліка Станіславівна, д.пед.н. (Кам’янець-

Подільський). Об’єкти науково-історичних досліджень у 

стилістиці української мови 

Розгон Валентина Володимирівна, к.ф.н. (Умань). 

Стійкі сполучення слів на позначення емоцій та почуттів 

людини у сучасній українській літературній мові 

Слободинська Тамара Степанівна, д.ф.н. (Вінниця). 

Науковий текст як інформаційно-інтелектуальний продукт 

Стукан Галина Олександрівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Стилістична роль зображувально-виражальних засобів 

синтаксичного рівня у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» 

Філінюк Валентина Анатоліївна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Інтермедіальність образів у поетичних текстах Юрка Іздрика 

(на матеріалі збірки «Календар любові») 

Шевчук Зореслава Сергіївна, ст. викл. (Кам’янець-

Подільський). Мовні засоби вираження побутового конфлікту 

в прозі Володимира Лиса 

Шуляк Світлана Андріївна, д.ф.н. (Умань). Відображення 

магічної функції мови в текстах українських замовлянь 
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СЕКЦІЯ 2  

МОВНА ПАРАДИГМА В ДІАХРОНІЇ 
Zoom-ідентифікатор: 617 414 1860 

Код доступу: 432234 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник:   Лукаш Галина Павлівна, д.ф.н. (Вінниця) 

Секретар: Царалунга Інна Богданівна, д.ф.н. (Хмельницький) 

 

Гриценко Світлана Павлівна, д.ф.н. (Київ). Поліхронізм 

української мови крізь призму запозичень «Лохвицької 

ратушної книги другої половини XVII ст.» 

Гула Леся Ігорівна, к.ф.н. (Хмельницький). Система 

лексем на позначення місць та приміщень для торговельно-

фінансової діяльності в українській мові XIV – XVIII ст. 

Денисюк Василь Вікторович, к.ф.н. (Умань). 

Середньовічна дипломатія крізь призму фразеології 

Лапушанська Юлія Юріївна, маг. (Хмельницький). 

Мовні засоби полеміки у творах Івана Вишенського 

Лобода Тетяна Михайлівна, к.пед.н. (Київ). Внесок 

українських письменників кінця XIX – початку XX ст. у 

формування українського правопису 

Лукаш Галина Павлівна, д.ф.н. (Вінниця). З історії 

мовних кліше справочинства 

Назаров Назарій Анатолійович, к.ф.н. (Київ). 

Концепція праслов’янського та індоєвропейського наголосу в 

працях київської акцентологічної школи 

Осінчук Юрій Васильович, к.ф.н. (Львів). Церковнослов’янізми 

зі семантикою ‘Бог’ в українських текстах ХVІ – ХVІІ ст. 

Титаренко Валентина Миколаївна, к.ф.н. (Житомир). 

Фонетико-графічні особливості привілеїв Київського 

магістрату XVI – XVII ст. 

Торчинська Наталія Миколаївна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Складний присудок у сучасній українській літературній мові: 

історія вивчення, типологія і засоби вираження 
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Царалунга Інна Богданівна, д.ф.н. (Хмельницький). 

Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: синергія рідної мови 

(до 460-літнього ювілею пам’ятки) 

Шиманська Вікторія Олегівна, к.ф.н. (Умань). Літературна 

норма і мовна реальність сучасного медіа-простору  

Ярмоленко Галина Анатоліївна, к.ф.н. (Черкаси). 

Віддієслівні nomina loki давньоруської мови: когнітивно-

ономасіологічний аспект 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ  ТА 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА 
Zoom-ідентифікатор: 948 0659 1272 

Код доступу: 740966 

 

13.00 – 15.00 

 
Керівник: Колесник Наталія Степанівна, д.ф.н. (Чернівці) 

Секретар: Янчишин Анатолій Миколайович, к.ф.н. 

(Хмельницький) 

 
Алексєєва Наталя Михайлівна, асп. (Одеса). Місце 

гіпонімів в онімному просторі англійської мови 

Березовська Ганна Григорівна, к.ф.н. (Умань). 

Іншомовна лексика в структурі східноподільських говірок  

Гонца Ірина Семенівна, к.ф.н. (Умань). Структурно-

семантичні моделі польських пресонімів 

Гороф’янюк Інна Валентинівна, к.ф.н. (Вінниця). 

Іншомовні запозичення в говірках Центрального Поділля 

Громко Тетяна Василівна, к.ф.н. (Кропивницький). 
Говірка як мовна система: субстанція, структура, функція 

Долбіна Каріне Давидівна, к.ф.н. (Одеса), Ткаченко 

Ганна Володимирівна, к.ф.н. (Одеса). Дослідження 

функціонування пропріальних одиниць у мові та мовленні на 

прикладі зоонімів і хрематонімів 
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Копач Ірина Анатоліївна, маг. (Хмельницький). Місце 

топонімів у польських казках 

Колесник Наталія Степанівна, д.ф.н. (Чернівці). 

Принципи номінації фільмонімів 

Морозенко Ольга Сергіївна, маг. (Хмельницький). 

Синтаксична структура власних назв українських народних пісень 

Ординська Ілона Яківна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Семантика твірних лексем ойконімів північної Хмельниччини 

Протащук Віра Андріївна, маг. (Чернівці). Аналіз назв 

картин за структурно-хронологічним принципом 

Редьква Ярослав Петрович, к.ф.н. (Чернівці). Історична 

ойконімія Західної України як свідчення історії та культурної 

спадщини українсько-польського пограниччя 

Савчук Ганна Іванівна, маг. (Хмельницький). 

Соціолінгвістичні особливості власних назв дрібних 

географічних об’єктів Хмельниччини 

Скляренко Ольга Миколаївна, к.ф.н. (Одеса). Чи існує 

антропонімна полісемія? 

Терещенко Людмила Вікторівна, ст. викл. (Хмельницький). 

Конотативна семантика власних назв у текстах античної байки 

Торчинський Михайло Миколайович, д.ф.н. (Хмельницький). 

Денотатно-характеристичні особливості власних особових імен 

Ющишина Оксана Миколаївна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Прізвищеві назви і прізвища Центральної Хмельниччини як 

джерело вивчення чоловічих християнських імен 

Янчишин Анатолій Миколайович, к.ф.н. (Хмельницький). 

Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних 

власних назв транспортних засобів 

Ящук Леся Валеріївна, к.ф.н. (Житомир). Сучасні 

прізвища Житомирщини, утворені від апелятивів 
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СЕКЦІЯ 4  

НОВІТНІ НАПРЯМИ В ЛІНГВІСТИЦІ:  

ТЕОРІЇ, ПРОБЛЕМИ 
Zoom-ідентифікатор: 296 044 9381 

Код доступу: 8сYKMi 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник:  Неклесова Валерія Юріївна, д.ф.н. (Одеса) 

Секретар: Гавриш Марія Михайлівна, к.ф.н. (Хмельницький) 
 

Аніщенко Ірина Миколаївна, викл. (Хмельницький). 

Етнографія мовлення як напрям дискурсології 

Боєва Евеліна Володимирівна, к.ф.н. (Одеса). Філософія 

мови Вільгельма Гумбольдта у контексті сучасної соціолінгвістики 

Гаврилова Олена Валентинівна, ст. викл. (Харків). 

Інформаційно-комп’ютерні технології як нова категорія в 

лексиці української мови 

Гавриш Марія Михайлівна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Проблема створення словників з невербальної комунікації в 

українській лінгвістиці 

Голубова Наталія Василівна, викл. (Хмельницький). 

New Trends in Corpus Linguistics: Multilingual Corpora 

Лопушанська Яна Вікторівна, маг. (Хмельницький). 

Мовлення дитячих персонажів: соціолінгвістичний аспект 

Неклесова Валерія Юріївна, д.ф.н. (Одеса). Прямий та 

зворотній асоціативний словник (на матеріалі вільного 

асоціативного експерименту з англомовними респондентами) 

Таран Оксана Сергіївна, к.ф.н. (Львів), Лебеденко Юлія 

Миколаївна, к.ф.н. (Харків). Корпуснобазований підхід у 

здійсненні семантико-дистрибутивного аналізу  

Чайка Оксана Ігорівна, к.ф.н. (Київ). Synergy of 

Linguistics and Algebra for Terminologies / Синергія 

лінгвістики й алгебри при диджіталізації фахових мов 
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СЕКЦІЯ 5 

СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМ  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Zoom-ідентифікатор: 718 4705 4143 

Код доступу: zw48ZR 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник: Рарицький Олег Анатолійович, д.ф.н. (Кам’янець-

Подільський). 

Секретар: Папушина Валентина Антонівна, к.ф.н. 

(Хмельницький) 

 

Анісімова Ніна Павлівна, д.ф.н. (Бердянськ). Художні 

аспекти діалогу з Біблією у ліриці Павла Гірника 

Барташук Олеся Юріївна, к.іст.н. (Хмельницький). 

Багатство кольороназв у поетичному мовленні Галини 

Ісаєнко (до 80-річчя з дня народження) 

Белімова Тетяна Валеріївна, к.ф.н. (Київ). Множинна 

інтерпретація пам’яті як засіб конструювання тексту (роман 

Кейт Аткінсон «Життя за життям») 

Горбей Альона Олександрівна, маг. (Хмельницький). 

Поетика малої прози С. Йовенко 

Каплична Людмила Олексіївна, асп. (Хмельницький). 

Стильові особливості лірики Олекси Гай-Головка 

Коваль Таїсія Петрівна, ст. викл. (Хмельницький). 

Генетично-біографічний метод вивчення життєтворчості Лесі 

Українки в аспектах філософії сміху і теорії комічного 

Козій Ольга Борисівна, к.ф.н. (Кропивницький). Концепт 

безсмертя у творчості Дж. Толкіна 

Літвінова Юлія Ігорівна, маг. (Хмельницький). Жанрові 

особливості сучасної української фантастичної прози 

(на основі твору Дари Корній «Місяцівна») 

Маслун Анастасія Олегівна, асп. (Київ). Досвід 

письменника у зображенні війни (на прикладі творчості 

українських та білоруських прозаїків)  
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Насмінчук Галина Йосипівна, к.ф.н. (Кам’янець-

Подільський). Стратегія «зв’язку часів» у романі 

С. Андрухович «Амадока» 

Насмінчук Ірина Анатоліївна, к.ф.н. (Кам’янець-

Подільський). Інтермедійний простір публіцистики 

І. Багряного (до 115-річчя письменника) 

Новик Ольга Петрівна, д.ф.н. (Бердянськ). 

Повсякденність у романі Василя Добрянського «Вибір 

капітана Котляревського» 

Олійник Любов Валентинівна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Жанрова парадигма творів для дітей Подільських літераторів 

Папушина Валентина Антонівна, к.ф.н. (Хмельницький). 

«Таємний щоденник Адріана Моула» Сью Таунсенд як 

хроніка формування особистості нашого сучасника 

Плаксіна Вероніка Валеріївна, маг. (Хмельницький). Історична 

проза Андрія Чайковського в рецепції літературної критики 

Приймак Інна Володимирівна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Творчість Оксани Керч у літературно-мистецькому процесі 

доби (до 110 річниці з дня народження) 

Рарицький Олег Анатолійович, д.ф.н. (Кам’янець-

Подільський). Жанрові інваріанти художньо-документальної 

прози українських шістдесятників 

Рогульська Оксана Олександрівна, д.пед.н. (Хмельницький), 

Тарасова Ольга Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Проблематика «Кримських сонетів» А. Міцкевича 

Станіславова Людмила Леонідівна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Верлібр у новітній українській літературі 

Філоненко Софія Олегівна, д.ф.н. (Бердянськ). Вівсянка, 

фрикасе і весільний торт: гастрономічні образи в романі 

Джейн Остін «Емма» 

Франчук Юлія Віталіївна, маг. (Хмельницький). Ідейно-

стильові домінанти поезії Сергія Жадана 

Фурман Юлія Миколаївна, маг. (Хмельницький). Жанрово-

композиційні особливості роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука» 
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СЕКЦІЯ 6 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПРИКЛАДНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ 
Zoom-ідентифікатор: 296 044 9381 

Код доступу: 8сYKMi 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник: Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д.ф.н. 

(Вінниця) 

Секретар: Ющишина Оксана Миколаївна, к.ф.н. 

(Хмельницький) 
 

Гарбера Ірина Володимирівна, к.ф.н. (Вінниця). 

Лінгвоконфліктологія як галузь сучасної прикладної лінгвістики 

Глушок Людмила Миколаївна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Особливості відтворення англійських емфатичних 

конструкцій українською мовою в публіцистичних текстах 

Ємець Олександр Васильович, к.ф.н. (Хмельницький). 

Поетичність класичної та сучасної американської та 

британської прози як проблема перекладу 

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д.ф.н. (Вінниця), 

Бевз Юлія Сергіївна, студ. (Вінниця). Квантитативні методи у 

прикладній лінгвістиці: досвід застосування коефіцієнта 

згоди Кендала W 

Купчишина Юлія Анатоліївна, к.ф.н. (Хмельницький). 

Аспекти синхронного аудіовізуального перекладу 

Левицька Наталія Валентинівна, ст. викл. (Хмельницький). 

Фактори впливу на розвиток норми сучасної німецької мови 

Лисак Галина Олександрівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Мовна картина світу та проблеми перекладу національно-

культурних реалій 

Мартинюк Олена Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Комп’ютерний дискурс: проблеми перекладу 

Орловська Ольга Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Перекладацькі практики відтворення англійських 

компаративних фразеологізмів 
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Осіпчук Галина Валентинівна, к.ф.н. (Умань). 

Вербалізація концепту ДОБРО-ЗЛО в казках українського і 

польського народів 

Павлик Ольга Борисівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Когнітивні процеси у перекладі 

Ранюк Оксана Петрівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Проблема перекладу польських неологізмів кінця ХХ 

століття на українську мову 

Садовець Олеся Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Recognition and Application of Research Tools and 

Methodologies to Address Locally Situated Language Problems 

Сєргєєва Оксана Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Особливості перекладу безеквівалентної лексики в текстах 

англомовних ЗМІ 

 

 

 

СЕКЦІЯ 7 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В 

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Zoom-ідентифікатор: 381 345 1049 

Код доступу: 9kishY 

 

13.00 – 15.00 

 

Керівник: Шевчук Світлана Володимирівна, к.ф.н. (Київ) 

Секретар: Приймак Інна Володимирівна, к.ф.н. (Хмельницький) 

 

Вдовиченко Наталія Володимирівна, к.ф.н. (Одеса). 

Формування професійного дискурсу засобами української 

мови у майбутніх фахівців з інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

Войталюк Алла Анатоліївна, директор НВК (Хмельницький). 

Формування мовленнєвої культури учнів на уроках 

української мови 
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Глущик Сергій Васильович, к.ф.н. (Київ). Нормативно-

правове регулювання етичних засад професійної комунікації 

викладачів вищої освіти 

Горячок Інна Владиславівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Упровадження  методу проєктів у вищій школі при вивченні 

дисциплін літературознавчого циклу 

Дияк Олена Володимирівна, к.ф.н. (Київ). Лихослів’я у 

професійній комунікації та способи його уникнення 

Кухар Ніна Іванівна, к.ф.н. (Вінниця), Прокопчук 

Людмила Володимирівна, к.ф.н. (Вінниця). Формування 

фахових компетентностей на заняттях з навчальної 

дисципліни «Практикум з української мови» 

Подлевська Неля Володимирівна, к.пед.н. (Хмельницький). 

Модернізоване заняття з української мови в сучасних умовах 

використання технологій дистанційного навчання 

Починок Людмила Іванівна, к.ф.н. (Кам’янець-Подільський) 

Дискурс авантюрно-пригодницького жанру в літературі для 

дітей та юнацтва 

Шевчук Світлана Володимирівна, к.ф.н. (Київ). Вебінар 

як форма дистанційного інтерактивного навчання у ВНЗ 
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

«МИ ПАМ’ЯТАЄМО…» 
Zoom-ідентифікатор: 948 0659 1272 

Код доступу: 740966 

 

15.00 – 17.00 

 

Модератор: Торчинський Михайло Миколайович, д.ф.н. 

(Хмельницький) 

 

СПОГАДИ ПРО… 

 

Валентину Ісидорівну Перебийніс (1923–2020) 

Голубова Н. В. (Хмельницький) 

 

Любомира Омеляновича Белея (1962–2018), Дмитра 

Григоровича Бучка (1937–2014), Юрія Олександровича 

Карпенка (1929–2009), Василя Вікторовича Лучика (1954–

2019), Романа Івановича Осташа (1947–2015) 

Колесник Н. С. (Чернівці) 

 

Лідію Михайлівну Коць-Григорчук (1926–2018) 

Купчинська З. О. (Львів) 

 

Валентину Миколаївну Литовченко (1956-2017) 

Кухар Н. І., Прокопчук Л. В. (Вінниця) 

 

Олександра Даниловича Пономарева (1935–2020) 

Мацько В. П. (Хмельницький) 

 

Віру Юріївну Франчук (1932–2019) 

Назаров Н. А. (Київ) 

 

Василя Васильовича Німчука (1933–2017) 

Осінчук Ю. В. (Львів) 
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Петра Семеновича Дудика (1926–2013) 

Павлушенко О. А. (Вінниця) 

 

Арнольда Панасовича Грищенка (1936–2006), Петра 

Семеновича Дудика (1926–2013) 

Слободинська Т. С (Вінниця) 

 

Віталія Вікторовича Жайворонка (1941–2019) 

Торчинський М. М. (Хмельницький); Розгон В. В. (Умань) 

 

Святослава Йосиповича  Караванського (1920–2016) 

Фаріон І. Д. (Львів) 

 

Василя Вікторовича Лучика (1954–2019) 

Чайка О. І. (Київ) 

 

Ганну Романівну Передрій (1925–2019) 

Ярмоленко Г. А. (Черкаси) 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

Zoom-ідентифікатор: 948 0659 1272 

Код доступу: 740966 

 

17.00 – 17.15 

 

1. Звіт керівників секцій 

2. Прийняття ухвали конференції 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Алексєєва Н. М., аспірантка кафедри граматики англійської 

мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 

Анісімова Н. П., доктор філологічних наук, професор 

кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства, Бердянський державний педагогічний університет. 

Аніщенко І М., викладач кафедри іноземних мов, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Барташук О. Ю., кандидат історичних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури, Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія. 

Бевз Ю. С., здобувач вищої освіти ОПП «Прикладна 

лінгвістика», першого (бакалаврського) рівня, 4 курс, Донецький 

національний університет імені Василя Стуса. 

Белімова Т. В., кандидат філологічних наук, доцент, науковий 

співробітник відділу зарубіжних та слов’янських літератур, 

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 

Березовська Г. Г., кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Боєва Е. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української та зарубіжної літератур, Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». 

Вдовиченко Н. В., кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри «Прикладна лінгвістика», Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова. 

Войталюк А. А., директор Хмельницького НВК № 31. 
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