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Вітаємо учасників 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА  

ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

в режимі online 

 

 

7 квітня 

 

10
30

 – 12
30

 Пленарне засідання  

 

12
30

 – 13
30

 Обідня перерва 

 

13
30

 – 15
30

 Секційні засідання 

 

 

 

8 квітня 

 

 

10
00

 – 13
00

 Секційні засідання 

 

13
00

 – 14
00

 Обідня перерва 

 

14
00

 – 15
00

 Підведення підсумків конференції. 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

Доповіді на секційних засіданнях – до 7 хвилин 

Повідомлення та участь в обговоренні – до 5 хвилин 

 

  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету: Безлюдний Олександр Іванович – доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Заступники голови оргкомітету: Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор 

педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи 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 

 

Члени оргкомітету: 

Гонца Ірина Семенівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла  Тичини 

Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла  Тичини 

Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла  Тичини 

Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла  Тичини 

Климович Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української філології та журналістики Херсонського 

державного університету 

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

декана з наукової роботи факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української філології та журналістики Херсонського державного 

університету 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету 

Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 



Рускуліс Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови і літератури Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

Терлецька Софія Юріївна – голова Студентського наукового товариства 

факультету української філології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла  Тичини 

Торчинська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету 

Торчинський Михайло Миколайович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету 

Троша Наталія В’ячеславівна – кандидатка філологічних наук, старша 

викладачка кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератор – доц. Коломієць І. І. 

 

Відкриття конференції 

Вітальне слово проректора з наукової роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, 

доцента Годованюк Тетяни Леонідівни 

Привітальне слово декана факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора 

педагогічних наук, професора Коваль Валентини Олександрівни 

Привітальне слово голови Студентського наукового товариства факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини Терлецької Софії Юріївни  

 

ДОПОВІДІ 

 

Бойко Марина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Функціонально-семантична характеристика обставинних прислівників 

причини (на матеріалі творів Лесі Українки). 

 

Вирвихвост Марія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара)  

Функції лексичних експресем у романі Василя Шкляра «Чорний ворон. 

Залишенець». 

 

Гончарук Артем (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Назви обрядових страв у календарній обрядовості говірки с. Старі Бабани 

Уманського району Черкаської області.  

 

Журба Ірина (Херсонський державний університет) 

Особливості використання синтаксичних конструкцій у прозі Ірен 

Роздобудько. 

 

Кашоїд Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Контраст як стилістичний засіб створення образу (на матеріалі твору 

П. Загребельного «Євпраксія»). 

 

Козачок Яна (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 



Подільсько-буковинські міждіалектні фразеологічні паралелі (на матеріалі 

говірки с. Гонтівка Чернівецького р-ну Вінницької обл.) 

 

Механцева Віталіна (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Когнітивно-комунікативний підхід до навчання мови. 

 

Пивовар Лілія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Неологізми періоду коронавірусної пандемії в системі української мови. 

 

Сірик Валерія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Функціонування біблійних онімів у художньому тексті (на матеріалі збірки 

В. Лиса «Місяць, обмитий дощем»). 

 

Чайка Катерина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Синтаксично нечленовані речення в ідіостилі О. Забужко. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1. Актуальні проблеми лексикології та фразеології 

 

Керівники секції – проф. Зелінська О. Ю., доц. Комарова З. І. 

Секретар – доц. Молодичук О. А. 

 

Авакімян Аіда (Херсонський державний університет) 

Функційні особливості антонімів у творах М. Матіос. 

 

Алексеєва Наталія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Слово собака крізь призму української лексикографії. 

 

Басіста Вікторія (Хмельницький національний університет) 

Концепт «подружжя» та його вербалізація українською та польською 

мовами. 

 

Башинська Марія (Хмельницький національний університет) 

Фразеологія у формуванні мовної картини світу носіїв польської і української 

мов. 

 

Боборикіна Анастасія (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова) 

Структурно-семантичні особливості оберегової лексики. 

 

Верезуб Наталія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Особливості використання фразеологізмів у творах В. Стефаника. 

 

Волошин Юліана (Хмельницький національний університет) 

Лексика ділового стилю української та польської мов: порівняльний аспект. 

 

Волошина Дарія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Специфіка лексичного складу кінотексту стрічки «Мої думки тихі». 

 

Гетманова Ольга (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лексико-семантичний простір конотативів у творчості О. Забужко 

 

Дудка Ауріка (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Контекстні вияви лексичних одиниць в романі Оксани Забужко «Музей 



покинутих секретів». 

 

Жура Альона (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лексико-словотвірні засоби вираження емотивності у романі В. Лиса 

«Графиня». 

 

Журба Валентина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Вербалізація радості в українському художньому дискурсі. 

 

Заремба Любов (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Архаїзми суспільно-політичної сфери у творах І. Нечуя-Левицького. 
 

Зорева Галина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лексичні засоби вираження позитивного стану у романі В. Шкляра «Чорний 

ворон. Залишенець». 

 

Илясова Марія (Хмельницький національний університет)  

Структурно-граматичні особливості фразеологічних одиниць у польській і 

українській літературній казці. 

 

Карпенко Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка)  

Специфіка використання фразеологічних зворотів під час вивчення творчості 

О. Довженка. 

 

Карпінська Віта (Хмельницький національний університет)  

Класифікація фразеологічних одиниць в українському і польському 

мовознавстві. 

 

Коваленко Ангеліна (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Динаміка емоційно-забарвленої лексики рекламних текстів. 

 

Колесник Олена (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Відображення діалектних особливостей у фразеологічній системі роману 

Марії Зіновчук «Катеринина коса». 

 

Лапушанська Юлія (Хмельницький національний університет) 

Фразеологізми у творчому доробку Івана Вишенського. 

 



Лелюшкін Олександр (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Релігійна лексика у творчості В. Стефаника. 

 

Лисиця Поліна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Експресивно забарвлена лексика в пісенному дискурсі (на матеріалі пісень 

воєнної тематики ХХІ ст.). 

 

Мазур Наталія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Термінологія музейництва в сучасній українській літературній мові. 

 

 
  



Секція 2. Актуальні проблеми граматики 

 

Керівники секції – доц. Торчинська Н. М., доц. Денисюк В. В. 

Секретар – доц. Шиманська В. О.  

 

Бербелицька Надія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Узагальнено-якісні займенники в сучасній українській мові: семантика, 

особливості творення. 

 

Биваліна Діана (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Синтаксис поетичних творів Лесі Українки. 

 

Бурлака Ірина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Парадигма означальних прислівників способу дії (на матеріалі творів І. 

Нечуя-Левицького) 

 

Вергізова  Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Семантично співвідносні дієслова на позначення звуків у природі (на 

матеріалі творів Ліни Костенко) 

 

Гайова Анна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини)  

Лексико-семантичні різновиди прислівників ужитих у творах О. Забужко. 

 

Герасименко Олександра (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова)  

Пошук балансу між системними параметрами сучасної мови і різночасовими 

прикметами української мовної традиції. 

 

Гнатовська Софія (Хмельницький національний університет)  

Особливості граматичної категорії роду в польській та українській мовах.  

 

Дерев’янко Анастасія (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка)  

Граматико-синтаксичні елементи в епістолярії Лесі Українки. 

 

Євин Максим (Хмельницький національний університет)  

Проблема категорії роду іменників у польській та українській мовах. 

 



Жовтобрюх Анастасія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Дієслова на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі 

творів О. Забужко). 

 

Іванова Вікторія (Хмельницький національний університет)  

Реалізація граматичної категорії часу в текстах польськомовних та 

україномовних пісень. 

 

Качмар Юлія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара)  

Словотвірні особливості оказіоналізмів у мові реклами. 

 

Кметь Анастасія (Хмельницький національний університет)  

Кореферентні ряди у творчості В. Винниченка: структурно-семантичний 

аспект. 

 

Кузнєцова Юлія (Хмельницький національний університет)  

Мовні конотації і порівняння в українській і польській мовах. 

 

Кушнір Діана (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини)  

Функціонально-семантичні властивості означальних прислівників (на 

матеріалі творів В. Шкляра). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секція 3. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика 

 

Керівники секції – проф. Тищенко Т. М., доц. Гонца І. С. 

Секретар – Березовська Г. Г. 

 

Андрійчук Ольга (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Діалектні тексти як відображення ментальності жителів с. Білошичі 

Коростенського району Житомирської області. 

 

Бабій Микола (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Прізвиська с. Березівка Джулинської ОТГ та с. Валява Городищенської 

міської громади: порівняльний аспект. 

 

Бідюк Тетяна (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Неофіційні антропоніми в середньо поліських говірках Олевського району 

Житомирської області.  

 

Блажчук Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Фонетична система говірок Уманщини. 

 

Бондаренко Олександр (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Антропонімікон щоденникового дискурсу української мови ХVІІІ ст. (на 

матеріалі «Щоденника» М. Ханенка). 

 

Вербицька Дарина (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Фонетичні діалектні риси середньополіської говірки с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області. 

 

Войтенко Олена (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лексичні особливості говірки смт Браїлів. 

 

Волинець Вікторія (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Родинна обрядовість подолян крізь призму кодів обрядового тексту. 

 

Вторнікова Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Мотиваційна класифікація найменувань закладів харчування м. Христинівки.  



 

Гарник Діана (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Діалектна основа народних обрядових пісень Вінниччини. 

 

Горбей Альона (Хмельницький національний університет)  

Порівняльна характеристика семантики твірних основ античних і 

слов’янських теонімів. 

 

Гулівата Мирослава (Хмельницький національний університет) 

Вплив польської мови на формування говірки м. Хмельницький. 

 

Гусєва Вікторія (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Лексика говірки с. Слобода Романівська Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

 

Демчук Світлана (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Морфологічні діалектні особливості говірки с. Бігунь Овруцького району 

Житомирської області. 

 

Дудар Надія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Особливості діалектного мовлення жителів міста Первомайськ. 

 

Євин Максим (Хмельницький національний університет) 

Темпоральна характеристика власних назв футбольних команд Хмельницької 

області. 

 

Заєць Анжела (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Особливості функціонування діалектних одиниць у сучасній українській прозі. 

 

Капуловська Вікторія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Східноподільська говірка у творах письменників рідного краю. 

 

Карапозюк Уляна (Хмельницький національний університет) 

Формування урбанонімікону міста Волочиськ Хмельницької області. 

 

Катенцова Катерина (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Діалектні поліські риси в ономастиконі роману Василя Шкляра «Чорний 

ворон». 



 

Кириленко Анастасія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Стилістичні параметри діалектного тексту (на прикладі записів говірки 

смт Врадіївка Миколаївської області). 

 

Ковальчук Тетяна (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського 

Зі спостережень над формальною варіативністю побутової лексики говірок 

Центрального Поділля. 

 

Копач Ірина (Хмельницький національний університет)  

Продуктивність онімів у казковому дискурсі української і польської мов 

(порівняльний аспект). 

 

Король Катерина (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Діалектний вплив на друковані засоби масової інформації м. Житомира. 

 

Кучеренко Галина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Ергонімікон м. Христинівки Черкаської області. 

 

Левченко Дар’я (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Діалектні синтаксичні риси в романістиці Володимира Лиса. 

 

 

 

 

  



Секція. 4. Лінгвістика тексту. Стилістичний аспект мови 

 

Керівники секції – доц. Дуденко  О. В., ст. викл. Троша Н. В. 

Секретар – доц. Жила Т. І. 

 

Алмасова Вероніка (Хмельницький національний університет) 

Особливості функціонування сучасного польськомовного молодіжного 

сленгу та його переклад українською мовою. 

 

Бабієнко Ірина (Хмельницький національний університет) 

Емансипація жінок у повісті «Лялька» Болеслава Пруса. 

 

Бандурова Ірина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Концепт «зрада» в художньому мовосвіті Василя Шкляра (на матеріалі 

роману «Чорний Ворон»). 

 

Барчук Аліна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Особливості авторської метафори у творчості П. Загребельного. 

 

Безрученко Анна (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Конотативна лексика як складова ідіостилю Ірен Роздобудько. 

 

Бойко Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Варіативність лексико-фразеологічних мовних норм: стилістика редагування. 

 

Гаврилюк Павло (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Сленгові номінації на позначення концептуального поля «Людина» у романі 

«Ворошиловград»  Сергія Жадана. 

 

Головко Альона (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лінгвокультурний потенціал прецедентних текстів. 

Грищенко Ярослав (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу. 

 

Гулакова Ганна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Метафора як засіб художнього відображення картини світу в малій прозі 



Олександра Довженка. 

 

Деліта Денис (Хмельницький національний університет) 

Українська рецепція роману О. Токарчук «Книги Якова». 

 

Дияк Єлизавета (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Тональність як стрижнева складова професійного спілкування. 

 

Кицька Ірина (Хмельницький національний університет) 

Філософія Канта у циклі сонетів «Над глибинами» Адама Асника. 

 

Кнуренко Аліна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лексико-семантичні особливості мови роману Марії Матіос «Солодка 

Даруся». 

 

Коваль Антоніна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Епітет як стилетворчий компонент художнього дискурсу Надійки Гербіш 

(«Теплі історії до кави»). 

 

Козик Катерина (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Роль метафори у формуванні ідіостилю М. Стельмаха. 

 

Козоріз Максим (Хмельницький національний університет) 

Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу 

польськомовного художнього тексту українською мовою. 

 

Колоднюк Вікторія Олексіївна (Хмельницький національний університет) 

Структурно-семантичні особливості звертань у соцмережах. 

 

Кохан Аліна (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Риторичні фігури як засоби експресивності в ліриці Лесі Українки. 

 

Кравець Марія (Хмельницький національний університет) 

Стилістичні можливості речень із звертанням у романі «Мальви» Романа 

Іваничука. 

 

Кравчук Марія (Хмельницький національний університет) 

«Моральність Пані Дульської» Ґабріели Запольської як трагікомедія. 

 



Лешко Назарій (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Стан упровадження української мови як державної у спортивній сфері. 

 

Лихожін Назар (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Поетоніми в романі С. Жадана «Ворошиловград». 

 

Майборода Анастасія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Синтeз жанрових особливостeй у сучасній українській журналістиці. 

 

Мартиненко Олександр (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Стилістичне навантаження лексико-семантичного поля «зовнішність 

людини» у романі Люко Дашвар «Мати все». 

 

Мороз Анна (Хмельницький національний університет) 

Стереотипізація образу жінки в українській та польській картинах світу та її 

відображення при перекладі. 

 

  



Секція 5. Актуальні проблеми лінгводидактики 

 

Керівники секції – проф. Коваль В. О., доц. Григоренко Т. В. 

Секретар – викладач Лукіянчук І. В. 

 

Бабенко Крістіна (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара)  

Система вправ у навчанні пунктуації. 

 

Бала Тетяна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

Особливості вивчення лексикології української мови у 5 класі.   

 

Барбіна Юлія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування культури мовлення школярів на прикладі текстів творів 

О. Довженка. 

 

Барнатович Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Компетентнісний підхід до навчання. 

 

Березецька Людмила (Хмельницький національний університет)  

Формування комунікативної поведінки студентів-філологів в умовах 

міжкультурної комунікації. 

 

Бєлова Валерія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

ТЗН під час вивчення будови слова і словотвору. 

 

Бондаренко Ольга (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Особливості формування читацької компетентності старшокласників у 

процесі вивчення індивідуального стилю письменника. 

 

Борис Анастасія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Особистісно орієнтоване навчання української мови. 

 

Вакуленко Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Розвивальні завдання у структурі уроку української мови. 

 

Волощук Альона (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)Т 



Екстоцентричні технології на уроках української мови. 

 

Голобородько Тетяна (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Слухання та його роль у мовленнєвій комунікації. 

 

Головащук Аліна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Підготовка учнівських проєктів з української мови: теорія і практика. 

 

Гончарук Наталія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Формування в учнів культури міжособистісного спілкування у процесі 

вивчення української мови. 

 

Губрій Майя (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Сучасні технології організації позакласної роботи з української мови у класах 

профільного рівня. 

 

Дзюба Людмила (Хмельницький національний університет) 

Інноваційні підходи у викладанні польської мови у закладах вищої освіти. 

 

Дуб’яга Катерина (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Шкільне вивчення мови художнього твору в контексті компетентнісного 

навчання літератури. 

 

Кажанова Карина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Формування стилістичної грамотності лексичними засобами української 

мови у шкільній практиці. 

 

Караманова Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лінгводидактичні аспекти розвитку орфографічної компетентності майбутніх 

учителів української мови і літератури. 

 

Коваленко Інна (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Роль дидактичних ігор при вивченні фонетики української мови. 

 

Ковтун Ольга (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування інфомедійної компетентності школярів під час роботи із онлайн-



словниками. 

 

Колюнець Марина (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського)  

Особливості організації самостійної роботи студентів-філологів у системі 

дистанційного навчання. 

 

Кузьмич Єлізавета (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Специфіка розвитку мовлення учнів із низьким рівнем літературних знань і 

вмінь засобами компетентнісного навчання. 

 

Лазоренко Оксана (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Самоосвіта як важлива умова розвитку професійної компетентності 

майбутнього вчителя-словесника. 

 

Лисак Дарина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Особливості навчання написання есе як виду роботи з розвитку мовлення. 

 

Магурчак Вікторія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Специфіка мережевої комунікації з погляду застосування різних типів 

письма. 

 

Мазур Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Інноваційні засоби навчання на уроках української мови у старшій школі. 

 

Маркова Ольга (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Збагачення словникового запасу школярів під час аналізу мови ліричного 

твору. 

 

Мартиняк Анастасія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Епізодична  позакласна робота з української мови. 

  



8 квітня 2021 року 

 

Секція 1. Актуальні проблеми лексикології та фразеології 

 

Керівники секції – проф. Зелінська О. Ю., доц. Коломієць І. І. 

Секретар – доц. Молодичук О. А. 

 

Малиновська Олена (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Діалектна фразеологія Східної Вінниччини. 

 

Миколишина Яна (Хмельницький національний університет) 

Дослідження української лексики. Лексика активна і пасивна. 

 

Нагай Маріанна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Вербалізація інтелектуальних властивостей людини у сучасній українській 

мові. 

 

Песяк Інна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Семантичне поле «одяг» в усній народній творчості. 

 

Петращук Ольга (Херсонський державний університет) 

Просторіччя як структурно-функційний різновид розмовної мови у романі В. 

Лиса «Іван і Чорна Пантера». 

 

Петренко Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Фразеологізми говірок Кіровоградщини. 

 

Плаксіна Вероніка (Хмельницький національний університет) 

Специфіка фразеологічної номінації в ранній прозі Ірини Вільде. 

 

Поздєєва Альона (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова) 

Гендерна складова нової редакції українського правопису. 

 

Полігас Ольга (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) 

Фразеологізми з назвами людей (тварин): лінгвокультурний аспект. 

 

Рева Яна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 



Семантико-стилістичні особливості експресивної лексики в романі В. Лиса 

«Століття Якова». 

 

Слободянюк Юлія (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Релігійна лексика як словотвірний елемент українських народних назв 

рослин. 

 

Смик Ольга (Хмельницький національний університет)  

Лексичні й семантичні українсько-польські паралелі у фразеологізмах з 

компонентом «душа».  

 

Спицька Яна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Фемінітиви: причини виникнення та способи словотвору. 

 

Терещенко Тетяна (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Динаміка запозиченої лексики сучасних політичних гасел. 

 

Туровська Аліна (Хмельницький національний університет)  

Синонімічні фразеологізми, співвідносні з іменниками, у польській і в 

українській мовах. 

 

Ходаківська Наталія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Промовисті імена у творчості Генріка Сенкевича. 

 

Цвігун Анастасія, Козій Олександра (Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова) 

Українська мова на просторах соцмереж (Tik Tok, Twitter, Instagram, 

Facebook). 

 

Цибак Богдан (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) 

Групи запозичених професійних термінів фізичної культури та спорту. 

 

Чемерис Яна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) 

Раціональні та парадоксальні афоризми в сучасному українському 

художньому мовленні. 

 

Чуприна Дар’я (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць у «Щоденнику» 

О. Довженка. 



 

Шморлівська Яна (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) 

Церковний мовний етикет: історія, сучасне функціонування. 

 

Яриновська Катерина (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Колоративна  лексика в поезії Юрія Іздрика. 

 
 

 

  



Секція 2. Актуальні проблеми граматики 

 

Керівники секції – доц. Торчинська Н. М., доц. Комарова З. І. 

Секретар – доц. Шиманська В. О.  

 

Лугвіщик Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Семантично неподільні підмети в романі Софії Андрухович «Фелікс 

Австрія». 

 

Маслянко Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Дієслова на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі 

творів В. Шкляра). 

 

Олексенко Яна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Прислівники порівняльно-уподібнювальної семантики в сучасній українській 

мові. 

 

Поплавська Тетяна (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка)  

Семантико-граматичний потенціал українських паремій. 

 

Путра Дмитро (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Дієслова на позначення руху: лексико-семантичний аспект. 

 

Сачко Наталія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Функціонування відокремлених означень у романі Люко Дашвар «Молоко з 

кров’ю». 

 

Станіславова Людмила (Хмельницький національний університет)  

Особливості перекладу польських речень зі складеними іменними 

присудками українською мовою. 

 

Сташук Анна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини)  

Безсполучникові звороти: структура, семантика, стилістичні можливості (на 

прикладі роману М. Стельмаха «Правда і кривда»). 

 

Стрілець Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  



Складені ускладнені та складні присудки в романах В. Шкляра 

«Характерник» та «Маруся». 

 

Чернявська Вероніка (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Функціонально-семантичні особливості означальних прислівників (на 

матеріалі творів О. Забужко). 

 

Чиголя Ілля (Хмельницький національний університет)  

Кличний відмінок у польській та українській мові: особливості 

використання.  

 

Шевченко Ірина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Мовні особливості вираження присудка. 

 

Шлеін Олексій (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Проблема комунікативної поліфункційності вигуків. 

 

Юшкіна Сніжана (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка)  

Синтаксичні особливості епістолярію В. Стефаника. 

 

Яременко Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Функціонально-семантична характеристика обставинних прислівників (на 

матеріалі творів О. Забужко). 

  



Секція 3. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика 

 

Керівники секції – проф. Тищенко Т. М., доц. Денисюк В. В. 

Секретар – доц. Березовська Г. Г. 

 

Ленська Дарія (Хмельницький національний університет) 

Найменування осіб у весільному обряді українського і польського весілля: 

спільні й відмінні лексеми. 

 

Мазур Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Вираження категорії роду іменників у щоденниковому дискурсі української 

мови ХVІІІ ст. (на матеріалі «Щоденника» М. Ханенка). 

 

Максименко Катерина (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Особливості безприйменникового керування у щоденниковому дискурсі 

української мови ХVІІІ ст. (на матеріалі «Щоденника» М. Ханенка). 

 

Микитінська Тетяна (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Функціонально-стилістичні можливості українських гемеронімів. 

 

Мисик Єлизавета (Хмельницький національний університет) 

Диференційні атрибути власних назв поетичних, прозових і драматичних 

творів Івана Франка. 

 

Мисків Олександра (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Межигірський літопис як джерело вивчення української мови ХVІІ ст. 

 

Морозенко Ольга (Хмельницький національний університет) 

Власні назви українських народних пісень у системі українських ідеонімів. 

 

Набухотна Юлія (Хмельницький національний університет)  

Суфіксація як основний спосіб творення ойконімів Рівненщини. 

 

Ничипорук Марина (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Відображення світогляду жителів с. Вільха Романівського району 

Житомирської області крізь призму діалектного тексту. 

 

Продан Діана (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини)  

Спостереження над абіонімами казок Всеволода Нестайка.  



 

Прокопенко Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Мовні особливості степових говірок.  

 

Сергеєнко Анастасія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Еколінгвістичний стан кулінонімів м. Кропивницький. 

 

Сергієнко Богдана (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка) 

Діалектна лексика в романі Марії Ткачівської «Голос перепілки». 

 

Сиротюк Ірина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Семантичні особливості партіонімів західної Черкащини. 

 

Сич Анастасія (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Відображення діалектних особливостей південно-західного наріччя в 

номінації їжі та напоїв (за романом Юрія Винничука «Цензор снів»). 

 

Склярук Наталія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Історія терміна звук в українській мові. 

 

Тараненко Аліса (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Неофіційні найменування жителів м. Благовіщенське. 

 

Терлецька Софія  (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Мікротопонім Могила Дѣвка: історія, мотиваційні відношення, семантика. 

 

Федюк Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Побутова лексика говірки м. Тульчин. 

 

Храпак Тетяна (Хмельницький національний університет) 

Денотатно-номінативна систематизація псевдонімів. 

 

Цапенко Оксана (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Реалізація категорії ступеня порівняння у щоденниковому дискурсі 

української мови ХVІІІ ст. (на матеріалі «Щоденника» Я. Марковича) 

 



Шевченко Ірина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Динамічні процеси в говірці с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської 

області. 

 

Шевченко Людмила (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Номінація хусток у говірці с. Калита Київської області. 

 

Шевчук Марія (Хмельницький національний університет) 

Місце поліських говірок у художньому дискурсі. 

 

Шкільнюк Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Відонімні найменування торговельних закладів м. Умані. 

 

Шматок Данило (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Етимологія назв смаку в українській мові. 

 

Шульга Надія (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Звичаї та традиції поліщуків крізь призму діалектного тексту (на матеріалі 

говірки с. Тхорин Овруцького району Житомирської області). 

 
 

 

 
 

  



Секція. 4. Лінгвістика тексту. Стилістичний аспект мови 

 

Керівники секції – доц. Дуденко  О. В., ст. викл. Троша Н. В. 

Секретар – доц. Жила Т. І. 

Осташко Еліна (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Термінотворчі традиції у природничій сфері: національно-культурний вибір. 

 

Островська Анастасія (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Специфіка ідіостилю В. Вальда: лексико-семантичний аспект (на матеріалі 

роману «Отаман»). 

 

Паламарчук Вікторія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини)  

Інтерференція української мови в умовах сучасності: індивідуальний та 

колективний білінгвізм. 

 

Перегрін Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Стилістичні фігури в поетичному мовленні Ліни Костенко. 

 

Підлубна Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Мовні особливості сучасних слоганів. 

 

Погребняк Олександра (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Динамічні процеси у функціонуванні назв тварин в українських народних 

піснях. 

 

Прядка Ганна (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Стилістичні інновації у фаховому спілкуванні. 

 

Рибка Яніна (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Тропеїстика як компонент ідіостилю Івана Багряного. 

 

Савченко Юлія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Категорія «толерантність» у науковій комунікації. 

 



Скібінська Марія (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Вторинна номінація в газетно-журнальних публікаціях. 

 

Смірнов Микола (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Українське усне мовлення сучасної молоді України й зарубіжжя. 

 

Солодун Любов (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Мовні засоби зображення стихій у романістиці Олени Печорної. 

 

Стоцька Христина (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Вербалізація концепту «жінка» в романі П. Загребельного «Роксолана». 

 

Тичина Анастасія (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Сучасна реклама та її лексичні особливості. 

 

Ткачук Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Метафоричні епітети Любові Пономаренко. 

 

Фурів Ольга (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини)  

Стилістичні норми та практика сучасного медійного мовлення. 

 

Химач Денис (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Комп’ютерна термінологія: функціонування запозичень та українських 

термінів. 

 

Хлівний Ігор (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Вербалізація концепту «чоловік» в романі П. Загребельного «Роксолана». 

 

Хмельницький Богдан (Хмельницький національний університет) 

Довоєнний Дрогобич у творчості Бруно Шульца. 

 

Худенко Світлана (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Науковий текст як об’єкт редагування. 

 



Целковська Дарія (Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова) 

Особливості спілкування у студентському середовищі. 

 

Шевченко Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Особливості функціонування діалектизмів у новелістиці В. Стефаника. 

 

Шевченко Тетяна (Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського) 

Прецедентні одиниці в романі Василя Шкляра «Чорний ворон». 

 

Шек Карина (Хмельницький національний університет) 

Онімний простір роману «Орда» Романа Іваничука. 

 

Шудра Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Соціальні характеристики жінки у романі «Зрада» Євгенії Кононенко. 

 

Шутко Катерина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Ономастична лексика в дитячій прозі Всеволода Нестайка. 

  



Секція 5. Актуальні проблеми лінгводидактики 

 

Керівники секції – проф. Коваль В. О., доц. Григоренко Т. В. 

Секретар – викладач Лукіянчук І. В. 

 

Маціпула Жаклін (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення 

української мови в старших класах. 

 

Морозова Альона (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Психолінгвістичний підхід до формування мовленнєвої діяльності учнів. 

 

Москаленко Ольга (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів 

української мови і літератури. 

 

Олійник Дар’я (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Специфіка функціонування лексичних кальок і запозичень у мовленні 

студентів факультету іноземних мов. 

 

Ослам Олександра (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Методика вивчення лексики української мови з допомогою комп’ютерних 

засобів. 

 

Павловська Оксана (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

 Роль учителя у формуванні мовної особистості школяра. 

 

Писаненко Оксана (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках української мови. 

 

Росстальна Альона (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Дистанційне навчання української мови в умовах карантину. 

 

Рубцева Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  



Розвиток монологічного мовлення учнів у лінгводидактичній 

спадщині В. Сухомлинського. 

 

Русіна Анастасія  (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Роль семантики у методиці викладання української мови 

 

Салабай Наталія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Формування стилістичної грамотності в учнів старшої школи засобами 

фразеології української мови. 

 

Сальник Яна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Розвиток усного мовлення школярів під час роботи над картиною. 

 

Сарданова Лариса (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Психологічні чинники розвитку лексичних умінь молодшого школяра. 

 

Сачко Галина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Інноваційні вправи для розвитку творчих здібностей учнів на уроках 

української мови. 

 

Сидоренко Яна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Теоретико-методичні засади вивчення безособових речень у школі. 

 

Слюсаренко Яна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Структурно-семантичний підхід до вивчення службових частин мови у 

школі. 

 

Сміян Марія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Теорія і практика використання ментальних карт на уроках української мови. 

 

Солодовникова Юлія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Роль дидактичних ігор при вивченні граматики української мови в середній 

школі. 

 

Строкань Вікторія (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) 



Літературна норма і мовна реальність студентів вищого навчального закладу. 

 

Титович Наталія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української 

мови. 

 

Тітарєва Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Зіставлення діалектної і літературної вимови як спосіб формування 

орфоепічних навичок учнів.  

 

Файфер Богдан (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара)  

Патріотично-виховні елементи на уроці української мови у старших класах. 

 

Фетищенко Дар'я (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування комунікативної компетентності в учнів у процесі вивчення 

простого ускладненого речення. 

 

Хоменко Віталій (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування комунікативно-риторичних якостей мовлення у здобувачів 

загальної середньої освіти. 

 

Хоменко Ганна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Текстотворення як творча мовленнєва діяльність учня. 

 

Цис Дар'я (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Використання словникової і довідникової літератури під час вивчення 

лексикології і фразеології. 

 

Юрчук Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Проблема комунікативної компетентності учнів початкових класів. 

 

Яковинець Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини)  

Особливості міжособистісного спілкування. 
 

 

 


