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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова оргкомітету – ректор Рівненського державного гуманітарного університету, 

заслужений діяч науки і техніки України, професор Постоловський Р. М. 

 

Заступники голови оргкомітету: 

Андрєєва М. М., головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації; 

Павелків Р. В., доктор психологічних наук, професор, перший проректор Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

Дейнега О. В., доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи Рівненського 

державного гуманітарного університету;  

Ніколайчук Г. І., кандидат педагогічних наук, професор, декан філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

Мірченко М. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Подлевська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету; 

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

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Сухарєва С. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики і 

перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

Члени оргкомітету: 

Адах Н. А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора 

К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Вокальчук Г. М., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Гаврилюк Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Кірілкова Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Кузьмич О. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора 

К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Ричагівська Ю. Є., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Шкарбан Т. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету; 

Щербачук Н. П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені 

професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету, відповідальний 

секретар. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

12.45 – 15.00 Відкриття конференції. Пленарне засідання. 

15.00 – 15.30 Перерва.  

15.30 – 17.00 Секційні засідання. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЗУСТРІЧІ GOOGLE MEET 

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/tsy-bddx-rpg 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин.  

Виступ на секційному засіданні – до 7 хвилин.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Ftsy-bddx-rpg%3Ffbclid%3DIwAR3osdaITeSVMNgTJ75zR31IngoiWxhF3K8G00ybevfIifHqp_6GcMwVsEY&h=AT33rTWq4IYlfYSBBYzvRRoRFHEkvG7T-4diYJeHd4zlEDR-VZxxvzi4BB28dQMrl0sKSJuyt3V6wPnWb9wY9ofmQvyfJzPawAOmlZQUVZ1kyQfW3GNDHN8X2EuUbj10Oj84


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово 

 

Ректор Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч науки і техніки 

України, професор Постоловський Руслан Михайлович; 

проректор із наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету, доктор 

економічних наук, професор Дейнега Олександр Вікторович; 

головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

Андрєєва Майя Миколаївна; 

декан філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, 

кандидат педагогічних наук, професор Ніколайчук Галина Іванівна; 

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

державного гуманітарного університету, доктор філологічних наук, професор Совтис Наталія 

Миколаївна. 
 

 

Пленарне засідання 

 

Модератор: Совтис Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

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

гуманітарного університету. 

 

1. Данилюк Ніна Олексіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Специфіка 

формування мовної особистості Агатангела Кримського (до 150-річчя від дня 

народження). 

 

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

мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Прикладні аспекти 

новітньої соціолінгвістики. 

 

3. Торчинський Михайло Миколайович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української філології Хмельницького національного університету. Слова категорії стану 

в граматичній системі української мови. 

 

4. Барановська Ірина Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Комунікативні 

стратегії і тактики в публічному мовленні Святослава Вакарчука. 

 

5. Мороз Тетяна Олександрівна, здобувач ступеня доктора філософії відділу слов’янських 

мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України. Назви 

частин тіла у польських паремійних одиницях. 

 

6. Артемова Юлія Ігорівна, здобувач ступеня доктора філософії кафедри української мови 

Рівненського державного гуманітарного університету. Україна в рецепції Заходу та 

Сходу: діалог і конфлікт культур у мовотворчості Уласа Самчука. 

 

7. Литвин Катерина Іванівна, здобувач ступеня доктора філософії кафедри української 

мови Рівненського державного гуманітарного університету. Свята і будні «НЕОЛЕКСУ» 

(до 10-річчя неографічної лабораторії РДГУ). 

 



8. Медведь Валентина Валентинівна, здобувач ступеня доктора філософії кафедри 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету. Неологія Тараса 

Шевченка (результати опрацювання матеріалів асоціативного експерименту за 

допомогою комп’ютерної системи «Стимулус»). 

 

9. Дзюба Людмила Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Формування навичок говоріння 

у процесі викладання польської мови. 

 

10. Хмельницький Богдан Іванович, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Міфологізація 

простору в прозі Бруно Шульца. 

 

11. Костючок Надія Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Засоби 

актуалізації та стилістичні функції вставлених конструкції у структурі прозового 

тексту (на матеріалі роману Василя Слапчука «Дикі квіти»). 

 

12. Козак Анна Юріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Експресивні 

синтаксичні конструкції в мові сучасної газетної публіцистики (на матеріалі 

інтернет-видань). 

 

13. Сойко Марина Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Діалог культур у 

творах Ліни Костенко. 

 

14. Бортник Влада В’ячеславівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського 

національного університету, призерка ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2020–2021 н. р. Мовні особливості 

фази встановлення контакту у фатичних діалогах підлітків. 

 

15. Коваленко Артем Володимирович, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету 

транспорту, менеджменту та логістики Національного авіаційного університету. Власна 

культура як зерно незалежності нації. 

 

16. Лепська Яна Яківна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету. Розвиток 

філософської думки як складова української культури. 
  



Секція 1 

ДИНАМІКА ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНШИХ 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 

Керівники: канд. філол. н., доц. Кузьмич О. О. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Сич І. В. – секретар. 

 

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

Рівненського державного гуманітарного університету. Історія форм числівника (на 

матеріалі пам’яток XVI–XVII ст.). 

2. Болкун Денис Олександрович, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Рекламні тексти в 

українських ЗМІ. 

3. Доля Аліна Андріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Прикметник: 

функційно-граматичні параметри, семантика, стилістика.  

4. Дячук Вікторія Віталіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Засоби вираження комічного у 

творах Сергія Жадана. 

5. Ількова Світлана Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології 

і журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Особливості моделювання структури 

двоскладного речення дієслівного типу в українській мові. 

6. Карапозюк Уляна Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Ініціальні 

абревіатури в польському інтернет-просторі. 

7. Ковальчук Зоряна Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Співвідношення синтетизму й аналітизму в сполучниковій системі української мови. 

8. Ковальчук Тетяна Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Диференціація залежного суб’єкта стану у творах Івана Байдака. 

9. Колоднюк Вікторія Олексіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Непряма мова у 

структурі польського наукового дискурсу. 

10. Колос Євген Григорович, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Функціювання складнопідрядного 

речення в ідіостилі Остапа Вишні: структура, семантика. 

11. Кузьмич Оксана Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного 

університету. Нормативний синтаксис як запорука ефективного комунікування. 

12. Левченко Дар’я Ігорівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового інституту 

філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Функціонування неповних речень у романістиці Володимира Лиса. 

13. Магель Тетяна Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Семантико-

синтаксичне вираження додатка у простих елементарних і неелементарних 

реченнєвих конструкціях роману В. Слапчука «Поміж світів і сяяння світил». 

14. Музика Орися Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантико-функційні типи 

прийменників (на матеріалі творів Люко Дашвар). 



15. Назарова Ірина Павлівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Комунікативно-прагматичні 

параметри простого речення у творах І. Нечуя-Левицького. 

16. Никитюк Юлія Юріївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Неособові 

дієслівні форми: проблеми граматичного статусу та синтаксичного функціонування. 

17. Нирода Вікторія Русланівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Лексико-

граматична інтерпретація часових та способових значень у сучасній українській мові 

(на матеріалі роману Надії Гуменюк «Вересові меди»).  

18. Новосад Вікторія Валеріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Складне речення в драматичних 

творах Лесі Українки. 

19. Одійчук Ольга Ігорівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології і 

журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Синтагматика синсемантичного дієслова 

«виконувати» в українському дискурсі. 

20. Онищук Ольга Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Кореляція 

активних і пасивних конструкцій у різностильових текстах. 

21. Пащук Юлія Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Неособові дієслівні форми у прозі 

Дари Корній. 

22. Піскляк Олена Іванівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Особливості синтаксису поезії Лесі 

Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень»). 

23. Сич Ірина Василівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Просте речення в психологічній 

драмі Ірен Роздобудько «Ґудзик». 

24. Cливка Анна Русланівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Віддієслівні 

утворення в граматичній структурі української мови (на матеріалі роману 

Володимира Лиса «Обітниця»). 

25. Стрисюк Катерина Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету 

філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Комунікативно-прагматичні функції часток у сучасній українській мові. 

26. Ткачук Дарина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Прийменникові конструкції в сучасній українській мові: проблеми синтаксичної 

семантики, нормативності й мовної динаміки. 

27. Торчинська Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Імперативи у 

структурі чужого мовлення. 

28. Цвид Віта Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Потенціал простого ускладненого 

речення в текстах творів С.Жадана: лінгвопрагматичний аспект. 

29. Юкримова Катерина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології і 

журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Словоназва «якість» як складова 

двослівного терміна «присудок якості». 

30. Шкарбан Тамара Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного 

університету. Однорідна супідрядність як синтаксичний феномен. 



31. Щербачук Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Рівненського державного гуманітарного університету. Реалізація семантико-

синтаксичної залежності предикатів кількості в реченнях монологічного мовлення. 

 

 

Секція 2 

ЛЕКСИЧНА СИСТЕМА МОВИ У ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ВИЯВАХ 

 

Керівники: канд. філол. н., доц. Максимчук В. В. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Магістр» Копач І. А. – секретар. 

 

1. Артемович Карина Вадимівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Переклад виражальних засобів 

експресії в текстах політичних промов.  
2. Березецька Людмила Віталіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Образ зелені в ідіостилі Б. Лесьмяна. 

3. Вакуліна Карина Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Трансформація фразеологічних одиниць у художньому мовленні. 

4. Величко Віта Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Семантична деривація 

артефактної лексики в українській мові. 

5. Вельмик Вікторія Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Лексична система як засіб репрезентації історичної доби в романі Івана Нечуя-

Левицького «Гетьман Іван Виговський». 

6. Гонца Ірина Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Польські пресоніми (функціонально-прагматичний аспект). 

7. Гордійчук Оксана Валеріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вторинні 

номінації назв осіб та їхніх дій у сучасній медіапубліцистиці. 

8. Гулівата Мирослава Петрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Етимологія 

псевдонімів сучасних польських письменників. 

9. Дзекан Олександра В’ячеславівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Номінації болю та 

дискомфортних відчуттів в українській мові.  

10. Йодловська Аліна Ігорівна, здобувач ступеня доктора філософії Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. Чуттєве сприйняття у структурі 

словникових дефініцій (на матеріалі української, російської та англійської мов). 

11. Карпінська Віта Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Класифікація фразеологізмів у 

структурі заголовків статей ЗМІ в українській і польській мовах. 

12. Катенцова Катерина Олегівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Апелятивна номінація особи в романі Василя Шкляра «Троща». 

13. Качуровська Лариса Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Вербальна 

концептосфера у художніх творах польських та українських авторів. 



14. Кицька Ірина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Фольклорні мотиви у збірці 

«Балади і романси» Адама Міцкевича. 

15. Ковальська Мар’яна Євгенівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Концепт «жінка» в 

українській та польській мові. 

16. Колесник Олена Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Функціонування фразеологізмів у поетичному дискурсі Марії Зіновчук (на 

матеріалі віршів для дітей). 

17. Копач Ірина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Апелятивоніми в польських 

казках. 

18. Король Катерина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Орфографічні анормативи у друкованих засобах масової інформації 

м. Житомира. 

19. Кошла Ірина Олегівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Фразеологізми з назвами частин 

тіла в англійській мові на позначення людини. 

20. Лукіна Лія Русланівна, викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Фоностилістичні 

засоби емоційно-експресивного впливу в сучасній польській проповіді. 

21. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук доцент, завідувач кафедри 

української мови і літератури Національного університету «Острозька академія». 

Фразеологізація індивідуальних дій гравців у сучасному футбольному дискурсі. 

22. Мисик Єлизавета Ігорівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Структурні і дериваційні 

особливості власних назв заголовків прозових творів Івана Франка. 

23. Морозенко Ольга Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Етнокультурні особливості 

власних назв українських народних пісень. 

24. Осіпчук Галина Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Вербалізація концепту ‘зовнішність людини’ як засіб 

вираження індивідуального письменницького стилю. 

25. Пастушок Інна Олексіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Динаміка 

лексичної норми: сильний і слабкий вияви. 

26. Сич Анастасія Леонідівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Гастрономічна лексика в романі Юрія Винничука «Цензор снів»: структура, 

семантика, функціонування. 

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

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

університету. Діалог культур у творчості З. Гінчанки. 

28. Стингач Катерина Петрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Мовні фігури у баладах 

А. Міцкевича. 

29. Терещенко Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри словʼянської філології 

Хмельницького національного університету. Лексика на позначення назв тварин в 

українських народних казках. 

30. Цибуля Діана Василівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 



журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Метафоризація сучасного газетного тексту. 

31. Яриновська Катерина Тарасівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Лексична система поезій Юрія Іздрика. 

 

 

Секція 3 

НЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 

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

здобувач ступеня в/о «Магістр» Кулик І. І.  – секретар. 

 

1. Буднік Марія Русланівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія». 

Семантичні особливості національно маркованих неологізмів у словотворчості 

Майкла Щура (на матеріалі програми #@)₴?$0). 

2. Войталюк Світлана Василівна, викладач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету. Неологізми як засіб збагачення словникового складу 

польської мови шляхом запозичення. 

3. Іщук Анастасія Романівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Проблеми лексикографічної 

інтерпретації авторських неологізмів сучасних українських поетів.  

4. Коць Мар’яна Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Мовні аспекти 

фантастичного й реального у «Солярісі» С. Лема. 

5. Кулик Ірина Іванівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Словотворчість поетів діаспори. 

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

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Взаємовпливи у 

розвитку слов’янських мов на сучасному етапі. 

7. Ревенко Анна Олександрівна, учениця 9 класу Сарненського ліцею № 5 Сарненської 

міської ради. Неологізми у пресі Сарненщини. 

8. Савицька Катерина Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр»  філологічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Словотворчість 

Валентини Люліч. 

9. Слотницька Ірина Володимирівна, учитель-методист української мови та літератури 

Володимирецького ліцею «Колегіум» Володимирецької селищної ради. Авторська 

неологія В. Бобинського. 

 

 

Секція 4 

ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ 

 

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

здобувач ступеня в/о «Магістр» Стасюк К. Ю. – секретар. 

 

1. Андрійчук Ольга Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Середньополіські діалектні риси в говірці с. Білошичі Коростенського району 

Житомирської області. 

2. Бідюк Тетяна Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 



Франка. Структурно-семантичні особливості неофіційних антропонімів у говірках 

Олевського району Житомирської області.  

3. Біленька Людмила Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Функціонування діалектизмів у творчості сучасних письменників 

Бердичівщини. 

4. Вербицька Дарина Валеріївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Фонетичні та морфологічні діалектні риси середньополіської говірки 

с. Лопатичі Олевського району Житомирської області. 

5. Гусєва Вікторія Миколаївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Лексична система говірки с. Слобода Романівська Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

6. Демчук Світлана Валеріївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Фонетичні діалектні особливості говірки с. Бігунь Овруцького району 

Житомирської області (вокалізм). 

7. Заруцький Іван Олександрович, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Середньополіські фонетичні риси в говірці с. Нові Велідники Коростенського 

району Житомирської області. 

8. Кичан Діана Олександрівна, здобувач ступеня доктора філософії факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Статус 

підляської літературної мікромови в українській діалектології. 

9. Кірілкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Рівненського державного гуманітарного університету. П’ятисотлітня історія 

Нобельського Євангелія. 

10. Ничипорук Марина Петрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Світосприйняття жителів с. Вільха Романівського району Житомирської 

області крізь призму діалектного тексту. 

11. Прищепа Альона Андріївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Функціонування діалектизмів у сучасному прозовому дискурсі.  

12. Ричагівська Юлія Євстахіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Рівненського державного гуманітарного університету. Діалекти Рівненщини в 

лінгвогеографічних працях. 

13. Сергієнко Богдана Борисівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Лексичні діалектизми в романі Марії Ткачівської «Тримайся за повітря».  

14. Стасюк Катерина Юріївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Народна основа мови «Енеїди» 

І. Котляревського. 

15. Шульга Надія Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» Навчально-наукового 

інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Родильний обряд поліщуків крізь призму діалектного тексту (на матеріалі 

говірки с. Тхорин Овруцького району Житомирської області). 

 

 

 

 

 



Секція 5 

СУЧАСНІ СТУДІЇ З КОМПАРАТИВІСТИКИ 

 

Керівники: доктор філол. н., проф. Совтис Н. М. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Магістр» Башкая О. В. – секретар. 

 

1. Башкая Оксана Володимирівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Вплив 

української «красіціани» на формування польсько-українських літературних 

зв᾿язків початку XIX ст. 

2. Горячок Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Компаративний 

аналіз творів Ліни Костенко і Віслави Шимборської. 

3. Дейнека Ірина Георгіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Компаративний аналіз поезій 

Юліуша Словацького і українських поетів- романтиків. 

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

Хмельницького національного університету. Особливості мовного етикету в 

польському та українському освітньому просторі. 

5. Станіславова Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Специфіка 

фразеологічних одиниць у польських перекладах С. Жадана. 

6. Шиманська Олена Леонідівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Основні 

тенденції сучасної польської компаративістики. 

 

 

Секція 6 

НОВІТНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ В ЛІНГВІСТИЦІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕОРІЇ 

 

Керівники: канд., філол. н., доц. Ричагівська Ю. Є. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Магістр» Гальом А. С. – секретар. 

 

1. Авдейчик Тетяна Валентинівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька 

академія». Прагматичний потенціал синтаксичних конструкцій у романі А. Дімарова 

«Біль і гнів».  

2. Гальом Аліна Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Вербалізація концепту «природа» 

у творах Лева Венглінського. 

3. Козоровський Дмитро Олексійович, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» філологічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Концептуалізація 

просторового коду культури в українських пареміях. 

4. Козоріз Максим Леонідович, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Стереотип поляка в 

українському студентському просторі.  

5. Кузнєцова Юлія Іванівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Жанр репортажу про подорожі в 

польському дискурсі. 

6. Федоров Ігор Борисович, здобувач ступеня в/о «Магістр» філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. Вербалізація концепту 

АРТЕФАКТНИЙ ПРОСТІР ЛЮДИНИ в українській мові.      



Секція 7 

МОВНА ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 

 

Керівники: канд., педагог. н., доц. Приходько О. Ю. – голова, 

здобувач ступеня в/о «Магістр» Мороз Т. А. – секретар. 

 

1. Борейко Тетяна Вікторівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» факультету філології і 

журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Використання текстових платформ для 

перевірки якості знань у закладі вищої освіти.  

2. Воронюк Катерина Василівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Специфіка 

вивчення омонімії на тлі сучасного освітнього процесу. 

3. Іванова Вікторія Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Автентичні тексти 

як елемент сучасного навчання польської мови як іноземної. 

4. Мороз Тетяна Анатоліївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Творчі 

завдання як засіб закріплення знань учнів із лексикології української мови. 

5. Олексюк Катерина Віталіївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Лінгводидактична інтерпретація синонімів у шкільному курсі української мови. 

6. Петровська Тетяна Леонідівна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Формування 

культури мовлення під час занять із польської мови. 

7. Приступа Орися Степанівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології та 

журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Використання сучасних технологій на уроці української мови. 

8. Приходько Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови та культури Національного авіаційного університету. Лінгводидактичні аспекти 

лекційного заняття «Культура усного ділового спілкування» в контексті навчальної 

дисципліни «Ділова українська мова». 

9. Ранюк Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету. Особливості 

комунікативної компетентності в писемному мовленні. 

10. Теребейко Мирослава Андріївна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету філології 

та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Реалізація 

компетентнісного підходу під час вивчення дієприкметників у закладах загальної 

середньої освіти. 

11. Тонкошкура Віта Сергіївна, здобувач ступеня в/о «Магістр» гуманітарно-педагогічного 

факультету Хмельницького національного університету. Медіа як сучасний засіб мовної 

освіти. 

12. Тулісова Олександра Олександрівна, здобувач ступеня в/о «Бакалавр» факультету 

філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Продуктивні шляхи засвоєння варіантних відмінкових форм числівників. 
 


