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 Секційні засідання 
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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:  

Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Заступник голови оргкомітету:  

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Члени оргкомітету: 

Гоголь Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

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. 

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 філології та журналістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла  Тичини. 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

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. 

Царалунга Інна Богданівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету. 

  



23 листопада 2022 року 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

https://meet.google.com/yqe-upfb-yse 

 

Модератори – доц. Денисюк В. В., доц. Коломієць І. І. 

 

Відкриття конференції 

Вітальне слово проректора з наукової роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, 

професора Годованюк Тетяни Леонідівни 

Вітальне слово декана факультету філології та журналістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора 

педагогічних наук, професора Коваль Валентини Олександрівни 

 

ДОПОВІДІ 

 

Гога Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Сленгізми на позначення людської діяльності та станів у художньому 

дискурсі Артема Чапая.  

 

Гусарова Катерина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Формування лексикографічних компетентностей у здобувачів загальної 

середньої освіти. 

 

Євин Максим (Хмельницький національний університет) 

Типові помилки фудбольних коментаторів 

 

Жданова Євгенія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Методика формування лінгвістичних понять в учнів під час вивчення морфології. 

 

Каращук Вероніка (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Типологія афористичних висловів Олеся Гончара та Павла Загребельного за 

характером інтеріоризації дійсності. 

 

Кашоїд Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Образно-тропеїчні засоби творення портрета головної героїні роману 

П. Загребельного «Роксолана». 

 

https://meet.google.com/yqe-upfb-yse


Можайкіна Олександра (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Складені підмети у повісті Любові Пономаренко «Нехворощ». 

 

Плужник Юлія (Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка) 

Формуємо читацьку грамотність: з досвіду роботи в літній школі 

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів – 2022». 

 

Трачук Олександра (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Морфологічні діалектні особливості фольклорних текстів українців Північної 

Молдови. 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1. Актуальні проблеми лексикології та фразеології 

 

https://meet.google.com/ccw-xcvq-xnw 

 

Керівник секції – проф. Зелінська О. Ю.  

Секретар – доц. Молодичук О. А.  

 

Амінова Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Антропоцентричність заголовків творів Тараса Шевченка. 

 

Бабій Микола  (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Фразеологізми з компонентом курка в українській мові. 

 

 Бевз Ірина (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Лексична об’єктивація гендерних стереотипів у мові ЗМІ. 

 

Громова Валерія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Семантико-асоціативне поле «жінка» в романі «Якби» І. Роздобудько. 

 

Дерев’янко Анастасія (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Емоційно-забарвлена лексика української народної соціально-побутової 

казки. 

 

Дячок Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Стилістичні функції синонімів у трилогії Наталії Щерби «Чароділ». 

 

Козоріз Максим (Хмельницький національний університет)  

Використання сучасної військової термінології у ЗМІ.  

 

Комісаров Роман (Хмельницький національний університет)  

Причини і наслідки білінгвізму в Україні.  

 

Корчагін Артем (Хмельницький національний університет)  

Адстратні українсько-польські явища як результат міжмовних контактів.  

 

Кудряшова Анастасія (Херсонський державний університет) 

Функції експресивної лексики в романі «Солодка Даруся» М. Матіос. 

https://meet.google.com/ccw-xcvq-xnw


 

Куць Марія (Хмельницький національний університет)  

Українські фразеологізми з етнонімом поляки.  

 

Левицька Аліна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Символізм мовної картини світу Олени Теліги.  

 

Лясковська Аліна (Хмельницький національний університет) 

Стереотип українця в сучасній польській пресі.  

 

Ляпіна Ліна (Хмельницький національний університет)  

Ключові вербалізатори наративу подорожі у творчості О. Токарчук.  

 

Митько Вікторія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Лексичні засоби вербалізації концепту «Ворог російсько-української війни 

2022 р.» (на матеріалі ЗМІ та художніх творів). 

 

Молчанова Ганна (Херсонський державний університет) 

Вплив мовних і позамовних чинників на формування лексики українських 

ЗМІ. 

 

Олепір Аліна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Оказіональна лексика у поетиці Михайла Драй-Хмари. 

 

Пивовар Лілія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Короналексеми на позначення осіб: українсько-польські паралелі. 

 

Плахова Аліна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Темпоральна лексика в ідіостилі Олександра Довженка. 

 

Поліщук Анастасія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Художньо-виражальні особливості лексики у творі «Чорний ворон» 

В. Шкляра. 

 

Сапожкова Софія (Херсонський державний університет) 

Генітивна метафора: лінгвістичний аспект. 

 

  



Середюк Марія (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про українську релігійну фразеологію. 

 

Смушок Вікторія (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Розмовна лексика в романі Андрія Кокотюхи «Лихе око». 

 

Соловей Євгенія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Семантика і функціонування лексико-семантичних груп військової лексики у 

мовотворчості Тараса Шевченка. 

 

Ткаченко Ірина (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Про особливості вербалізації концепту «Україна» в пісенному тексті.  

 

Токар Яна (Хмельницький національний університет)  

Продуктивність різних числових елементів у польських та українських 

флоролексемах: порівняльний аспект.  

 

Українець Катерина (Хмельницький національний університет)  

Мовні засоби впливу на формування світогляду сучасного українця.  

 

Чемерис Марина (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про дисфемізми в українській мові. 

 

Шевченко Юлія (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Проблемні питання аналізу слів із переносним значенням в українській мові.  

 

 



Секція 2. Актуальні проблеми граматики 

 

https://meet.google.com/jpj-njfi-cxq 

 

Керівник секції –  доц. Розгон В. В. 

Секретар – доц. Дуденко О. В.  

 

Абовян Вікторія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Складні слова у романі Василя Шкляра «Характерник». 

 

Балабушка Мирослава (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Парадигма якісних прикметників (на матеріалі творів Ліни Костенко). 

 

Бєлаш Аліна (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Проблемні питання простих ускладнених речень у мовознавстві.  

 

Боднарчук Марʼяна (Хмельницький національний університет)  

Іменниково-прикметникові словосполучення на позначення природи у 

польських поетичних текстах.  

 

Варченко Марина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Обставинні прислівники місця у творах Василя Шкляра: функціональний 

аспект. 

 

Вишневська Катерина (Херсонський державний університет) 

Іменникові інновації у сучасному медійному дискурсі: структура, семантика, 

функції.  

 

Глуцька Марина (Хмельницький національний університет)  

Порівняльна характеристика синтаксису польської та української мов (на 

матеріалі роману Я. Вишневського «S@motność w Sieci»). 

 

Глушко Дарина (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про категорію заперечення в лінгвістиці. 

 

Гречан Вікторія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Роль односкладних речень у творах О. Довженка.  

 

https://meet.google.com/jpj-njfi-cxq


Гуляр Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Матеріально-речовинні іменники у творах І. Нечуя-Левицького. 

 

Гуменюк Яніна  (Хмельницький національний університет)  

Модальні слова зі значенням упевненості в українській мові. 

 

Дубова Катерина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Функціонування односкладних і неповних речень в сучасній українській 

прозі. 

 

Дяченко Ірина (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Комунікативна роль звертання у художньому дискурсі ХХ–ХХІ ст.  

 

Коваленко Сніжана (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Матеріально-речовинні іменники в романі Павла Загребельного «Євпраксія». 

 

Козаренко Віктор (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Загальний огляд наукової літератури про категорію часу в складному 

реченні. 

 

Козачок Олеся (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Якісні прикметники як засіб відтворення зовнішніх ознак людини. 

 

Колоднюк Вікторія (Хмельницький національний університет)  

Зіставна характеристика українських та польських форм минулого часу 

дієслова.  

 

Красовська Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Якісні прикметники як засіб відтворення внутрішніх ознак і властивостей 

предметів (на матеріалі творів Н. Щерби). 

 

Мозирко Валерія (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про категорію причини в складному реченні.  

 

  



Муравйова Ірина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Структурно-семантична характеристика обставин місця (на матеріалі збірки 

поезій  Ліни Костенко «Річка Геракліта»). 

 

Очеретня Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Прикметникова лексика у творі Василя Шкляра «Маруся». 

 

Погорецька Валерія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Абстрактні іменники у творах Т. Шевченка: граматичні особливості. 

 

Пфайфер Юлія (Хмельницький національний університет)  

Відмінності граматичного роду польських та українських  іменників 

 

Розова Вікторія (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

До питання про загальний відносний час у реченні. 

 

Романцева Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Парадигма відносних прикметників (на матеріалі творів Ліни Костенко). 

 

Самозван Анна (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

До історії українського правопису «Скрипниківка».  

 

Свердлікова Дарина (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Мовні засоби вираження категорії локативності в ідіостилі Олександра 

Довженка. 

 

Скакальська Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Власні назви у романі Василя Шкляра «Характерник». 

 

Стингач Катерина (Хмельницький національний університет)  

Використання займенників у звертальних конструкціях польської мови (на 

матеріалі творів Ярослава Івашкевича).  

 

Суліма Руслана (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Означальні прислівники способу дії у творах П. Загребельного: семантика, 

творення. 



 

Табала Софія (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про транспозиційні процеси в системі частин мови. 

 

Федій Катерина (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова) 

Поняття про предикати дебітивності та їх різновиди в українській мові.  

 

Чуня Карина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Неповні речення в «Щоденнику» Олександра Довженка. 

 

Шкара Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Дієслова відприкметникового походження у творах Павла Загребельного. 

 

Яковлева Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Відносні прикметники у творах С. Жадана. 

 



Секція 3. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика 

 

https://meet.google.com/rjb-bpgu-vvs 

 

Керівник секції – проф. Тищенко Т. М. 

Секретар – доц. Гонца І. С.  

 

Андрухович Іванна (Хмельницький національний університет) 

Особливості назвотворчого процесу (на матеріалі українських народних 

казок).  

 

Баліцька Діана (Хмельницький національний університет)  

Структура українських паремій із власними назвами поселень в основі. 

 

Безпрозвана Віта (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Двокомпонентні найменування газет як особливий різновид гемеронімів.                                           

 

Бесараб Анастасія (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Зі спостережень над номінацією обрядових страв подолян. 

 

Браїловська Софія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Негативнооцінна лексика на позначення людей в українських інтермедіях 

ХVІІ–ХVІІІ ст. 

 

Василик Світлана (Хмельницький національний університет)  

Стилістичні функції онімної лексики (на матеріалі збірки «Pieśni polskie i 

ruskie ludu galicyjskiego» Вацлава Залеського).  

 

Василічишена Павла (Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

Термінологія обрядів і вірувань, пов’язаних із хлібом, у подільському 

діалектному просторі. 

 

Король Вікторія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Ономастикон реклами ліків. 

 

Крупіна Тетяна (Хмельницький національний університет)  

Структура заголовків у польськомовних газетах.  

 

  

https://meet.google.com/rjb-bpgu-vvs


Латковська Мирослава (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Асоціативність як засіб творення позивних.    

 

Лехкодух Інна (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Номінація осіб за родом діяльності в центральноподільських говірках: 

дериваційний аспект. 

 

Мельник Юлія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Денотатно-номінативна класифікація найменувань картин. 

 

Мосійчук Валентина (Хмельницький національний університет)  

Динаміка найменувань вулиць м. Хмельницький на початку ХХІ ст. 

 

Охремюк Олеся (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Найменування кінофільмів як об'єкт ономастики.    

 

Павлюк Марина (Хмельницький національний університет)  

Функціональні особливості власних назв партій і союзів. 

 

Раздєлова Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Номінація дітей шкільного віку в говірці с. Старі Бабани Уманського району 

Черкаської області.   

 

Рожнятовська Каріна (Хмельницький національний університет)  

Структурно-дериваційні особливості власних назв художніх творів Лесі 

Українки.  

 

Рудницька Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Новітні форми дослідження говірок. 

 

Семенова Аліна (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

Статика і динаміка в лексиці говірок Могилів-Подільського району 

Вінницької області. 

 

Хомич Валерія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лексична база польських пресонімів. 

 



Храпак Тетяна (Хмельницький національний університет)  

Порівняння структурно-словотвірних особливостей польських та українських 

фалеронімів.  

 

Шемчук Антоніна (Хмельницький національний університет) 

Синтаксична структура польських мелосонімів.  

 

Язвенко Анна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Регіональні діалектні риси колискових, записаних у м. Олександрії 

Кіровоградської області. 

 

  



Секція. 4. Лінгвістика тексту. Стилістичний аспект мови 

 

https://meet.google.com/pxv-buvn-vjd 

 

Керівник секції – доц. Шиманська В. О.  

Секретар – доц. Комарова З. І. 

 

Антонова Дарина (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Ознаки акцентуалізації характеру героїв на основі аналізу тексту роману 

В. Підмогильного «Місто». 

 

Бернацька Інга (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лексико-граматичні особливості мови української поезії ІІ половини ХХ 

століття: лексикографічна інтерпретація дослідження. 

 

Бобкова Дар’я (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Засоби образності в поетичному дискурсі Олесі Омельченко. 

 

Бондарчук Михайло (Херсонський державний університет) 

Стилістичні функції емоційно-експресивної лексики в романі В. Лиса 

«Століття Якова». 

 

Бунякіна Олена (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Лексико-стилістичні особливості ретророманів Андрія Кокотюхи. 

 

Варчук Владислав (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Емоційно-оцінні компоненти в художньому дискурсі Оксани Забужко: 

семантико-функціональний і лінгвостилістичний аспекти. 

 

Верещака Валерія (Херсонський державний університет) 

Семантика кольоративів у поетичному дискурсі М. Вінграновського. 

 

Войтенко Альона (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Мовностилістичні функції фольклоризмів-паремій у казках Е. Андієвської. 

 

Гула Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Дискурс як наукове поняття. 

 

https://meet.google.com/pxv-buvn-vjd


Гурська Ганна  (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лексико-граматичні повтори поетичного тексту ІІ половини ХХ століття 

(структурна організація та стилістичне вираження). 

 

Дерев’янко Анастасія (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Особливості функціонування військової лексики в художніх творах 

О. Довженка. 

 

Захарова Єлизавета (Херсонський державний університет) 

Порушення мовних норм у програмі телебачення. 

 

Зеря Юлія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Стилістичне значення народнопоетичних мовних засобів (на прикладі 

творчості Г. Квітки-Основ’яненка). 

 

Карапозюк Уляна (Хмельницький національний університет) 

Абревіатури в польських ЗМІ. 

 

Кириченко Анастасія (Херсонський державний університет) 

Лексико-семантична особливості творів М. Матіос. 

 

Крет Каріна (Хмельницький національний університет) 

Дослідження дитячого мовлення в українській соціолінгвістиці 

 

Курінна Дар’я (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Лінгвостилістичні засоби портретування образу жінки-мисткині в 

мовотворчості Є. Кононенко. 

 

Лугова Ганна (Херсонський державний університет) 

Функціювання неолексем суспільно-політичної сфери в сучасній 

публіцистиці. 

 

Мартиненко Олександр (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Вербалізація критики в публіцистичних текстах. 

 

Мільченко Дар’я (Херсонський державний університет) 

Дієслівні синоніми у творах Івана Багряного: структура, семантика, функції.  

 

Небогатих Ольга (Херсонський державний університет) 

Функційне навантаження англізмів у творах Ю. Андруховича. 



 

Ніколенко Антоніна (Херсонський державний університет) 

Інноваційна лексика як засіб увиразнення газетного тексту. 

 

Оксентюк Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Мовний дискурс політичних діячів в умовах військового стану.  

 

Онищук Марія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Експресивність мовлення мережі Інтернет в умовах війни.  

 

Павловська Тетяна (Херсонський державний університет) 

Реалізація експресивних можливостей української мови на матеріалі 

рекламних текстів. 

 

Палій Катерина (Херсонський державний університет)  

Багатозначність /полісемія/ у сучасних ЗМІ. 

 

Письменна Тетяна (Херсонський державний університет) 

Експресивізація художньої оповіді у романі «Танго Смерті» Ю. Винничука. 

 

Пономаренко Олександра (Херсонський державний університет) 

Лексичні новотвори у мові газет Херсонщини: структурно-семантичний 

аспект. 

 

Ревенюк Катерина (Херсонський державний університет) 

Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесів. 

 

Ріпа Владислава (Херсонський державний університет) 

Функційне навантаження тропів у рекламному тексті. 

 

Рогоза Марія (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Вербалізація образу ВІЙНИ в малій прозі О. Довженка.  

 

Спицька Яна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Стилістика неповних речень у текстах С. Жадана. 

 

Тарнопольська Ольга (Херсонський державний університет) 

Пейоративна лексика у творах В. Яворівського: семантико-стилістичні 

особливості. 

 

  



Ткач Катерина (Херсонський державний університет) 

Лексико-граматичні особливості мовлення жінок у сучасному українському 

публіцистичному дискурсі. 

 

Фісун Даніїл (Херсонський державний університет) 

Інновації з чужомовними форматами у пресі Херсонщини: структурно-

семантичний аспект. 

 

Шалда Ганна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Стилістичні особливості афоризмів Г. С. Сковороди. 

 

Швороб Алла (Херсонський державний університет) 

Лексико-семантичні особливості творів Юрія Іздрика. 

 

Шутко Катерина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Стильові домінанти творчості Олександра Довженка. 

 

Щербач Олександра (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Лінгвостилістичні засоби художньої розповіді Г. Квітки-Основ’яненка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секція 5. Актуальні проблеми лінгводидактики 

 

https://meet.google.com/dnc-bmtr-foe 

 

Керівник секції –  доц. Григоренко Т. В. 

Секретар – викл. Лукіянчук І. В. 

 

Бабенко Крістіна (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Нові освітні технології при вивченні лексикології на уроках української 

мови. 

 

Баліцька Яна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

 Особливості формування стилістичних умінь і навичок під час вивчення 

розділу «Лексикологія» у ЗЗСО. 

 

Баришнікова Анастасія (Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини) 

Концепт «текст» як лінгвістична основа розвитку в учнів умінь 

текстотворення.  

 

Бойко Анастасія (Хмельницький національний університет)  

Використання ігрових моментів при навчанні польської мови.  

 

Ванкевич Вікторія (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української 

мови на засадах текстоцентричного підходу. 

 

Головащук Аліна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Інноваційні технології на уроках української мови і літератури в 5 класі 

НУШ. 

 

Грищенко Ярослав (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Організація самостійної роботи учнів на уроках української мови. 

 

Гуменюк Яніна  (Хмельницький національний університет)  

Вивчення оповідання «Ніч перед боєм» О. Довженка в ЗЗСО: національно-

культурологічний аспект. 

 

Данченко Ніна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

https://meet.google.com/dnc-bmtr-foe


Функціональний підхід до вивчення головних членів речення у 8 класі.  

 

Дворська Діана (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Нові освітні технології при вивченні морфології української мови. 

 

Derkach Kateryna (Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка) 

Language and innovative platform for development soft skills of infomedia 

literacy. 

 

Дуб’яга Катерина (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Текстоцентричний підхід до навчання мови: практичний аспект. 

 

Зорева Галина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Інтерактивні вправи на уроках української мови.  

 

Карпенко Олександра (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Семантико-стилістичний аспект вивчення вставних слів і словосполучень у 

8-му класі.  

 

Короєв Олександр (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Сторітелінг: основні методи та техніки. 

 

Кравченко Тетяна (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Лінгвокогнітивний підхід до вивчення синтаксису в школі: теоретико-

методичні засади. 

 

Криворучко Анна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

 Особливості формування стилістичних умінь і навичок під час вивчення 

розділу «Морфологія» у ЗЗСО. 

 

Кудрявцев Святослав (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Використання інформаційних технологій на уроках української мови. 

 

Кулябка Антон (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Види і прийоми активізації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення 



морфології.  

 

Левчук Катерина (Хмельницький національний університет) 

Особливості проведення соціолінгвістичних досліджень студентами-

філологами. 

 

Лишенко Вікторія (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Інноваційний підхід до вивчення лексикології в школі. 

 

Маковій Наталія (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Електронний підручник: переваги й недоліки впровадження в освітній процес 

ЗВО. 

 

Механцева Віталіна (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Гейміфікація – метод підвищення мотивації старшокласників до вивчення 

стилістики української мови. 

 

Михайленко Дмитро (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Використання технологій евристичного навчання на уроках української 

мови. 

 

Москаленко Владислав (Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка) 

Ефективні форми та методи навчання української мови в умовах 

дистанційного навчання. 

 

Нечитайло Світлана (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Інтерактивні технології навчання української мови в закладах загальної 

середньої освіти.  

 

Ольховик Марина (Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка) 

Формування культури роботи з фаховим текстом. 

 

Омельченко Наталія (Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка) 

Використання технології візуалізації у процесі вивчення орфографії. 

 

Погребняк Олександра (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 



Інфографіка – форма візуалізації (на матеріалі засвоєння морфології сучасної 

української літературної мови. 

 

Чернявська Тетяна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

 Психолінгвістичні аспекти навчання морфології української мови у ЗЗСО 

 

Шворак Наталія  (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Лінгводидактичні основи роботи з підручником української мови для учнів 

базової школи 

 

 

  



Рева Яна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Особливості вивчення службових частин мови на уроках  української мови 

(7 клас) в умовах компетентнісної мовної освіти. 

 

Садова Тетяна (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Види вправ у сучасних підручниках з української мови в закладах загальної 

середньої освіти. 

 

Склярова Дарʼя (Хмельницький національний університет)  

Формування риторичних умінь у студентів-полоністів.  

 

Слободян Аліна (Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) 

Теоретико-методологічні засади вивчення прагматонімів. 

 

Солодун Любов (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Візуалізація й структурування навчального матеріалу за допомогою 

майндмепінгу на заняттях із сучасної української літературної мови. 

 

Стасів Віталій (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Теоретичні аспекти студіювань прецедентних феноменів. 

 

Страшнюк Аліна (Хмельницький національний університет) 

Формування мовно-комунікативних умінь у процесі навчання польської мови 

у ЗВО.  

 

Стрижак Ірина (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Гейміфікація на уроках української мови і літератури як засіб підвищення 

мотивації учнів до навчання.  

 

Хлівний Ігор (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Лексикологічна компетентність фахівця: теоретичні розвідки. 

 

Чижик Анастасія (Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського) 

Усемережеві меми: методика використання на заняттях із лінгвістичних 

дисциплін. 

 



Шелест Олексій (Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка) 

Формування синтаксичної компетентності здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти. 

 

Штагер Поліна (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара) 

Прийоми аудіювання для учнів 6–7 класів на уроках української мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

 

https://meet.google.com/yqe-upfb-yse 

 

https://meet.google.com/yqe-upfb-yse

