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ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 

 

БЕЗЛЮДНИЙ Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

КОВАЛЬ Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

КОЛОМІЄЦЬ Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання, заступник декана 

факультету філології та журналістики з наукової роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

ПОДЛЕВСЬКА Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету. 

АНІКІНА Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

ЧЕРЕВЧЕНКО Олександр Миколайович – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

ОСІПЧУК Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

ПОЛІЩУК Леся Борисівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 



ЧЕРЕВЧЕНКО Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

РЕВУК Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

ЛУКІНА Лія Русланівна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини.  

ТОЛОКОЛЬНІКОВА Ірина Михайлівна – викладач-стажист кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

РОЗКЛАД РОБОТИ СЕМІНАРУ:  
10.00–11.30  год. Відкриття семінару. Пленарне засідання. 

 

Інформація для приєднання до зустрічі на платформі Google Meet: 

 https://meet.google.com/hnf-jzmm-eop 

11.30–11.45 год. Перерва.  

11.45–15.00 год. Секційні засідання (відповідальні за організацію онлайн-

зустрічей на платформі Google Meet секретарі секцій). 

 

РЕГЛАМЕНТ:  
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин.  

Обговорення – до 5 хвилин. 

Виступ на секційному засіданні – до 7 хвилин. 

Обговорення – до 5 хвилин. 

  

https://meet.google.com/hnf-jzmm-eop


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово 

КОВАЛЬ Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри української мови та методики її навчання, декан факультету 

філології та журналістики Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Доповіді: 

 

КОВАЛЬ Валентина Олександрівна (доктор педагогічних наук, 

професор кафедри української мови та методики її навчання, декан 

факультету філології та журналістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Використання інформаційно- 

комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів 

української мови і літератури». 

СЕМЕНЮК Олег Анатолійович (доктор філологічних наук, професор 

кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка): «Приховані впливи реклами на сучасний дискурс». 

ТОРЧИНСЬКИЙ Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, 

професор кафедри української філології Хмельницького національного 

університету): «Класифікація частин мови у вітчизняній лінгвістиці: традиції 

та новаторство». 

ПОДЛЕВСЬКА Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету): «Сучасні технології викладання української та польської мов 

в умовах реалізації Концепції НУШ». 

  



СИВАЧУК Наталія Петрівна (доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Український фольклор як засіб виховання національної самосвідомості 

в здобувачів вищої освіти». 

РОЗГОН Валентина Володимирівна (кандидат філологічних наук, 

доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Дієслівна фразеологія в українській та польській мовах ХХІ ст.». 

ЦИМБАЛ Наталія Андріївна (кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Мовна гра 

в сучасній українській публіцистиці». 

АНІКІНА Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Художні 

тенденції американської літератури другої половини XX століття». 

ПОЛЯКОВА Тетяна Михайлівна (кандидат філологічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу мов України Інституту мовознавства 

імені О. О. Потебні НАН України): «Шляхи поповнення воєнної лексики 

у східнослов’янських мовах: історія і сьогодення».  

ОСІПЧУК Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов'янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Романтичні тенденції 

в польськомовній повісті «Лель та Полель» Івана Франка». 

  



ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ» 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Черевченко О. М., 

секретар: викладач-стажист Толокольнікова І. М. 

 

АВРАМЕНКО Валентина Іванівна (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Перспективи 

мовно-культурного розвитку України». 

ДЕНИСЮК Василь Вікторович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Проблеми кодифікації 

фразеологізмів в історичних словниках». 

ДУДЕНКО Олена Володимирівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Безсполучникові порівняння 

у художньому дискурсі Любові Пономаренко». 

КОЛОМІЄЦЬ Інна Іванівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Образно-символічний 

контекст метафоричних перетворень «дороги, шляху» в сучасному релігійному 

дискурсі». 

КОМАРОВА Зоя Іванівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Фразеологізми на 

позначення емоції радості в українській мові». 

  



КУЧЕРЕНКО Ірина Анатоліївна (доктор педагогічних наук, професор 

кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Породження мовлення як 

продуктивний процес мовленнєвої діяльності». 

МОЛОДИЧУК Ольга Андріївна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Фрейм «тяжка праця» 

у фольклорному дискурсі». 

НІКОЛІЧ Ігор Едуардович (викладач кафедри прикладної лінгвістики та 

журналістики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Термінологія прагмалінгвістики: словотвірна структура і 

семантика». 

ХЛИСТУН Ірина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Прецедентні тексти 

в українській есеїстиці». 

ЧЕРЕВЧЕНКО Олександр Миколайович (кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри слов'янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Основні типи 

інтертекстуальних відношень у художньому мовленні». 

ШАРМАНОВА Наталя Миколаївна (кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 

університету): «Світоглядні когнітивні моделі української та польської 

афористики». 

ШИМАНСЬКА Вікторія Олегівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Пейоративна конотація 

неоперифразів воєнної семантики». 

  



СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

Голова: кандидат філологічних наук, старший викладач Поліщук Л. Б., 

секретар: кандидат філологічних наук, старший викладач Черевченко В. В. 

 

ГЕЙКО Алла Федорівна (вчитель української мови, української та 

зарубіжної літератури Лучанського ліцею Таращанської міської ради Київської 

області): «Формування культурологічної компетентності на уроках зарубіжної 

літератури». 

ГРИГОРЕНКО Тетяна Володимирівна (доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Використання 

smart-технологій для реалізації інноваційних освітніх проєктів». 

ДЕНИСЮК Ірина Анатоліївна (старший викладач кафедри прикладної 

лінгвістики та журналістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Особливості використання електронних 

навчально-методичних ресурсів в умовах змішаного навчання». 

ЗАВГОРОДНЮК Юлія Валентинівна (вчитель української мови та 

літератури Уманської гімназії №11 Уманської міської ради Черкаської 

області): «Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної 

літератури на уроках в 5–6 клас в закладах середньої загальної освіти». 

ЛУКІЯНЧУК Інна Володимирівна (викладач кафедри української мови 

та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Професійне виховання особистості майбутнього вчителя 

української мови та літератури засобами сучасних технологій в умовах 

дистанційної освіти». 

ПИЛИПЕНКО Тамара Михайлівна (учитель зарубіжної літератури 

Уманської гімназії № 4 Уманської міської ради Черкаської області): 

«Формування предметних та ключових компетентностей на уроках зарубіжної 

літератури в 5–6 класах закладів загальної середньої освіти». 

  



ПОЛІЩУК Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Поглиблений 

аналіз вершинних творів сучасної зарубіжної літератури в 10–11 класах». 

САВЧУК Наталія Михайлівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Формування у майбутніх 

фахівців національного свідомого ставлення до української мови як рідної 

у процесі її викладання». 

СІЧКАР Світлана Анатоліївна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Використання сучасних 

інструментів формальної та неформальної освіти у процесі професійно-

педагогічної підготовки студентів-філологів». 

ТАРАТУТА Світлана Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського): «Аналіз літературного твору в компаративному 

зіставленні з його екранізацією як методичний прийом». 

ТОЛОКОЛЬНІКОВА Ірина Михайлівна (викладач-стажист кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Інформаційно-комунікаційні 

технології у вивченні польської мови». 

ТОРЧИНСЬКА Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету): «Проєктна діяльність студентів при вивчення дисципліни 

"Вступ до мовознавства"». 

ЦИГАНОК Оксана Олександрівна (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Психоаналітичні дослідження в українському 

літературознавстві».  



СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО» 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Осіпчук Г. В., 

секретар: старший викладач Ревук Ю. О. 

 

ГОНЧАРУК Валентина Анатоліївна (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Духовний світ давньої людини у новітній рецепції 

Михайла Драй-Хмари». 

ДЕНИСЮК Оксана Юріївна (пошукувач кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Лебійська мова, як 

невід’ємна складова кобзарсько-лірницької традиції». 

ЗАРУДНЯК Наталя Іванівна (старший викладач кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Національне питання 

в радянській армії часів Другої світової війни (за творчістю Олександра Де)». 

КИРИЧЕНКО Віта Григорівна (кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Ідеал української жінки у "Слові про Ігорів похід"». 

ЛОПУШАН Тетяна Володимирівна (кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Архетипна природа образу скляної гори в драматичній 

поемі «Осіння казка» Лесі Українки».  

МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського): «Літературна репрезентація образу дитини і 

дитинства в сучасній англомовній літературі».  



ОСІПЕНКО Наталія Сергіївна (кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Етноестетичний вимір творчості Лесі Українки». 

ПАРХЕТА Любов Петрівна (кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Українська тематика в повісті «Сади» Ярослава Івашкевича».  

САНІВСЬКИЙ Олександр Михайлович (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Неоміфологічний напрям в українському 

літературознавстві». 

ЧЕРЕВЧЕНКО Вікторія Валентинівна (кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри слов'янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Темпоральна структура творів дитячої літератури». 

 

СЕКЦІЯ «ПОЛОНІСТИКА» 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Анікіна І. В., 

секретар: викладач Лукіна Л. Р. 

ГОНЦА Ірина Семенівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Словотвірний спектр 

номінацій польських засобів масової інформації». 

ЛУКІНА Лія Русланівна (викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Прикметники на позначення емоційного стану людини 

в романі «Молекули емоцій» Януша Вишневського».  

  



МОРОЗ Тетяна Олександрівна (аспірантка Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України): «Структурні та граматичні характеристики 

компонентного складу польських паремій». 

НЕТУПСЬКА Тетяна Миколаївна (вчитель зарубіжної літератури 

Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського району 

Черкаської області): «Фольклорна основа українських та польських сучасних 

літературних казок». 

РЕВУК Юрій Олексійович (старший викладач кафедри слов'янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Своєрідність драматургії 

Януша Ґловацького». 

 

СЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Гонца І. С., 

секретар: викладач Ніколіч І. Е. 

ВАСИЛИК Світлана Мирославівна (молодший науковий співробітник 

відділу музикознавства і етномузикології Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ; 

магістрантка ІІ курсу ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького національного 

університету): «Реалоніми та гіпотетоніми в збірці «Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego» Вацлава Залеського». Науковий керівник – кандидат філологічних 

наук, доцент ТОРЧИНСЬКА Н. М. 

ГЛУЦЬКА Марина Сергіївна (магістрантка ІІ курсу ОП «Міжнародні 

відносини. Сучасні дипломатичні служби» Вроцлавського університету, 

Польща; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького національного 

університету): «Спільне й відмінне у способах вираження другорядних членів 

речення в польській та українській мовах». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент ТОРЧИНСЬКА Н. М.  



 

ГОЛИК Марія Андріївна (магістрантка ІІ курсу ОП «Середня освіта 

(Українська мова і література). Психологія» факультету філології та 

журналістики Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Проблема сенсу та призначення влади в драмі «Життя – це 

сон» Педро Кальдерона. Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент АНІКІНА І. В. 

ГРИГОРЕНКО Марія Андріївна (здобувач вищої освіти IV курсу 

ОП «Середня освіта (Українська мова і література). Українознавство» 

факультету філології та журналістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Тема подорожі в західноєвропейській 

літературі XVIII століття». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент АНІКІНА І. В. 

ДЯЧОК Анастасія Валентинівна (здобувач вищої освіти ІІ курсу ОП 

«Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література 

(польська))» факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Вплив поезій 

Юліуша Словацького та Адама Міцкевича на формування ранньої творчості 

Івана Франка». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

ОСІПЧУК Г. В. 

КАРАПОЗЮК Уляна Олександрівна (здобувач вищої освіти ІІІ курсу 

ОПП «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська)» 

Хмельницького національного університету): «Функції абревіатур у мові 

польських ЗМІ». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету 

ТОРЧИНСЬКА Н. М. 

ПЛАХОТНА Світлана Володимирівна (магістранка ІІ курсу ІІ курсу 

ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)» Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Сильні 

особистості в творчості Лесі Українки». Науковий керівник – старший викладач 

ЗАРУДНЯК Н. І. 

  



ПОЛІЩУК Анастасія Сергіївна (здобувач вищої освіти ІІ курсу ОП 

«Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література 

(польська))» факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Священні книги людства як 

пам’ятки культури і джерело літератури». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, старший викладач ПОЛІЩУК Л. Б. 

ШМИГ Світлана Станіславівна (магістрантка ІІ курсу ОПП «Середня 

освіта (Українська мова і література)» Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Художньо-стильові особливості поезії 

Михайла Драй-Хмари». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент ГОНЧАРУК В. А. 

ЮЗВЕНКО Ірина Григорівна (здобувач вищої освіти ІV курсу 

ОП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література 

(польська))» факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Особливості історико-

літературного та мультикультурного принципів під час вивчення зарубіжної 

літератури у 8–9 класах». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

старший викладач ПОЛІЩУК Л. Б. 

ЯРОВА Анастасія Віталіївна (здобувач вищої освіти ІV курсу 

ОП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література 

(англійська))» факультету філології та журналістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Особливості методики 

вивчення великих жанрових форм за шкільною програмою із зарубіжної 

літератури». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 

викладач ПОЛІЩУК Л. Б. 


