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ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

25 листопада 2016 року 

І день 

08.00 – 09.15 – реєстрація учасників за адресою: вул. Садова, 28, 

УДПУ, корпус № 3, хол 1 поверху. 

09.15 – 09.50 – кава (аудиторія 408). 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання конференції (аудиторія 312, 

науково-дослідна лабораторія «Підготовка студентів-

філологів до українознавчої роботи в школі»). 

12.00 – 13.00 – перерва. 

13.00 – 14.00 – екскурсії до наукових лабораторій та центрів 
факультету української філології. 

14.00 – 17.00 – робота секцій «Лінгвістика» (аудиторія 312),  

«Лінгводидактика» (аудиторія 324), «Етнолінгвістика 

та стилістика» (аудиторія 303), «Літературознавство» 

(аудиторія 332). 

17.00 – вечеря. 

 

 

26 листопада 2016 року 

ІІ день 

10.00 – 12.00 – робота секцій «Лінгвістика» (аудиторія 312), 

«Лінгводидактика» (аудиторія 324), 

«Літературознавство» (аудиторія 332), «Полоністика» 
(аудиторія 303). 

12.00 – 13.00 – перерва. 

13.30 – 16.00 – екскурсія до дендропарку «Софіївка». 

16.00 – 17.00 – від’їзд учасників конференції. 

 

Оргкомітет конференції 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв. 

Виступи в обговоренні – до 7 хв. 
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ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ:  

ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Сокирська Владлена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної 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 

Торчинський Михайло Миколайович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету 

Ріднева Любов Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 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 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, викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
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Ревук Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Торчинська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету 

Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, викладач 

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 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«СЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ:  

ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Вітальне слово 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету української філології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

Доповіді 

Коваль Валентина Олександрівна (доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання, декан факультету 

української філології, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Проблема мовленнєво-комунікативної підготовки студентів 

у процесі викладання лінгвістичних дисциплін.  

Семенюк Олег Анатолійович (доктор філологічних наук, професор кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики; ректор Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира  Винниченка): Вплив 

сучасної комунікації на процеси функціонування і засвоєння неологізмів. 

Полякова Тетяна Михайлівна (кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу російської мови, Інститут мовознавства імені 

О. О. Потебні, м. Київ): Функции украинизмов в русскоязычных произведениях 

Г. Ф. Квитки-Основьяненко. 

Зелінська Оксана Юріївна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Барокове осмислення мови в опозиції добра 

і зла. 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Особливості відмінювання й узгодження форм апелятива та 

пропріальної одиниці в українській мові. 
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Станіславова Людмила Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент, 

декан гуманітарно-педагогічного факультету, Хмельницький національний 

університет): Фразеологізми як різновид препозиційного тексту у польських 

публіцистичних текстах. 

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний 

університет): Польські традиції в Україні та їх вплив на формування 

української ментальності. 

Ріднева Любов Юріївна (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла  Тичини): Народна медична термінологія 

на позначення нервово-психічних розладів у російській та українській мовах. 

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Кореферентні одиниці як структурний 

компонент художнього твору. 

Тищенко Тетяна Миколаївна (кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Номінація обрядовості весільного обряду 

в східно-подільських говірках. 

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури , Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Функционально-стилистические 

особенности цветообозначения красный в поэтической речи А. Блока. 

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла  Тичини): Способи творення найменувань 

зі значенням особи в пам’ятках російської писемності XVII ст. 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

25 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА» 

(аудиторія 312, 14.00 год.) 

 

Керівник: Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Поліщук Леся Борисівна – кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Афадєєва Я. М. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Дериваційно-мотиваційна структура прізвищ 

мешканців Віньковецького району Хмельницької області (кінець ХVІІІ – 

початок ХІХ ст.). 

Авраменко В. І. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Українська економічна термінолексика: історія та сьогодення. 

Гонца І. С. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Двокомпонентні конструкції в мікротопонімії Жашківщини. 

Григорук Н. В. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Кодифікація системи власних назв українських 

спортивних команд (правопис, наголошування, відмінювання). 

Дубчак В. В. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Семантика твірних основ українських ергонімів 

(на матеріалі власних назв комерційних обʼєктів м. Хмельницького). 

Денисюк В. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Полемічний дискурс крізь призму вокатива. 
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Комарова З. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Звукові системи в українській і білоруській мовах: порівняльний 

аспект. 

Мазурик О. С. (магістрант кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини):Дієслова 

з кількісною семантикою в сучасній українській мові. 

Мороз К. О. (магістрант кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):Явище 

трансонімізації в урбанімії Тальнівщини. 

Проциш Н. О. (магістрант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Особливості вживання фразеологізмів у мові 

сучасних засобів масової інформації. 

Смаль О. Л. (доцент кафедри російської мови, Інститут іноземної філології 

НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ): З мікротопонімії Лівобережжя Києва: 

Ліски. 

Сахарова О. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов, Національна 

музична академія  України ім. П. І. Чайковського): Мовленнєвий жанр 

«Презентація» в навчально-методичному та художньому дискурсах. 

Цимбал Н. А. (завідувач кафедри практичного мовознавства, кандидат 

філологічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Мотиваційні відношення в українській і англійській 

термінології будівництва та архітектури. 

Яворська М. Я. (магістрант кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): 

Лексико-семантична характеристика антропонімікону студентства факультету 

української філології. 

Янчишина Я. В. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Міжонімні паралелі (на матеріалі мікротопонімікону 

та інших розрядів власних назв Центральної Хмельниччини).  
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25 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

(аудиторія 324, 14.00 год.) 

Керівник: Мамчур Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини. 

Секретар: Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

 

Гавриш М. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет):  Формування 

соціолінгвістичної компетенції студентів-філологів у процесі викладання 

гуманітарних дисциплін. 

Горячок І. В. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Застосування 

інформаційних технологій у вивченні слов’янських літератур. 

Григоренко Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Формування інформаційно-комунікаційного середовища 

студентів філологів. 

Гула Л. І. (викладач Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

аспірант кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Методи інтенсифікації навчального процесу при вивченні 

української мови в коледжі. 

Коваль Т. П. (старший викладач кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Філософська сатира Тараса Шевченка у вимірах 

слов’янської філології та педагогіки. 

Мамчур Л. І. (доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Взаємозв’язок лінгвістичної і методичної підготовки 

майбутнього вчителя-словесника. 
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Мельник Ю. В. (вчитель української мови та літератури, Уманська ЗОШ         

I-III ступенів № 11 імені М. П. Бажана): Роль гурткової роботи у розвитку 

творчих здібностей учнів.  

Осіпчук К. В. (вчитель іноземної мови, НВК «Загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 4 м. Васильків Київської 

області): Тестування як засіб оцінки знань та вмінь учнів старших класів 

з іноземної мови. 

Поліщук Л. Б. (кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Мова творів В. Винниченка як джерело збагачення 

словникового запасу школярів. 

Січкар С. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Використання інноваційних технологій при викладанні 

української мови туркменським студентам. 

Холковська І. Л. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університеті імені 

Михайла Коцюбинського): Развитие коммуникативных умений школьников 

в процессе изучения русского языка. 

Царалунга І. Б. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет): Становлення конфесійного 

стилю староукраїнської мови XIV – XV ст.: традиції і новаторство. 

Шевчук І. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Особливості вивчення морфології української мови у школах 

з навчанням мови національних меншин. 

Шикиринська О. В.(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

історії педагогіки, Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова): Розвиток професійної комунікативної компетентності 

майбутніх учителів-філологів за допомогою використання інтерактивних 

методів навчання . 
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25 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

(аудиторія 332, 10.00 год.) 

 

Керівник: Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Пархета Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини. 

 

Войтенко Г. М. (викладач української та зарубіжної літератури, Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка): Ідейно-художній зміст 

творчості Олеся Бердника. 

Денисюк О. Ю. (викладач кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Професійна лексика кобзарів та лірників. 

Зарудняк Н. І. (викладач кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Відтворення проблеми адаптації українців до чужої культури 

у повісті О. Де «Під чужим небом». 

Зубар Л. С. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Функціонування онімів у слов’янському мовному 

просторі (на матеріалі журнальних текстів). 

Йовенко Л. І. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ героя-добротворця 

в українському фольклорі історичної Уманщини. 

Козинський Л. В. (кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): Художні 

особливості образу степу в спогадах «Дар Євдокії» Докії Гуменної . 
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Лопушан Т. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Проблема популярної української 

книжки для селянства в публіцистиці Б. Грінченка. 

Мельник Т. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і 

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського): Жанровые 

особенности повести-сказки В. Шукшина «Точка зрения». 

Папушина В. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет):  Стилістична роль онімного 

простору роману В. Рубана «На протилежному боці від добра і зла».  

Таратута С. Л. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського): Образные параллели 

в романах Н. Нарокова «Мнимые величины» и Ф. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

Чень Ченьлін (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): Проблема героя 

в детских произведениях Радия Погодина. 

 

25 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА»  

(аудиторія 303, 14.00 год.) 

 

Керівник: Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик 

їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Секретар: Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури  Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла  Тичини. 
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Гончарук В. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Вивчення календарно-

обрядового фольклору зимового циклу в середній школі. 

Дуденко О. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Панування стилістично зниженої лексики у сучасному 

художньому дискурсі: наслідок безцензурності, данина моді чи тенденція 

розвитку сучасного мовлення? 

Жила Т. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Стилістичні особливості функціонування територіальної лексики 

у творах Люко Дашвар. 

Коломієць І. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Основні лінгвостилістичні поняття й категорії у світлі 

синонімічних й антонімічних відношень. 

Мамчур Н. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Народний дівочий одяг Східного 

Поділля: лінгвокультурогічні виміри. 

Молодичук О. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Символіка кольору в українських народних баладах. 

Cавчук Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мотиваційно-зв’язані слова в творчості Т. Г. Шевченка. 

Санівський О. М. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Морально-етичні імперативи мовленнєвої 

поведінки українців. 
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Семенчук В. В. (доцент кафедри української літератури, українознавства 

та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мова, пісня і музика в житті і побуті слов’ян у працях 

З. Доленги-Ходаківського. 

Сивачук Н. П. (кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Мотив глорифікації 

дівчини  в українських колядках історичної Уманщини. 

Терешко І. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Морально-етичні імперативи 

виховання в родині у повістях М. П. Стельмаха. 

Циганок О. О. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний  

педагогічний університет імені Павла Тичини): Етноестетична домінанта 

народного житла українців Східного Поділля: лінгвокультурологічний вимір. 

Шуляк С. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лексеми та відтворення художнього простору в текстах 

українських замовлянь. 

 

26 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА»  

(аудиторія 312, 10.00 год.) 

 

Керівник: Торчинський Михайло Миколайович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української філології Хмельницького національного 

університету. 

Секретар: Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури  Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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Белінська О. В. (кандидат філологічних наук, доцент, м. Вінниця): Период и его 

стилистическая функция в современной русской поэзии. 

Березовська Г. Г. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Основні характерні особливості системи говірок 

Східного поділля. 

Боюн А. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського): Функционирование 

прецедентных имён, цитаций и квазицитаций в рекламном тексте . 

Вінг Т. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини) : Феномен «тролінгу» у сучасному комунікативному просторі. 

Гнатюк Ю. Я. (магістрант кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Дієслівна 

фразеологія на позначення руху в сучасній українській мові. 

Задояна Л. М. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Лексико-семантичні відношення омонімії та полісемії 

в українській термінології цукрового виробництва. 

Корнєєв І. В. (аспірант кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка): Особливості політичної сатири в українському 

та англомовному дискурсах. 

Кучеренко І. А. (доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Комунікативна і лінгвістична природа тексту. 

Мороз Т. О. (магістрант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Функції антропонімів у сучасній публіцистиці. 
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Наконечна О. П. (магістрант кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): 

Синонімічні дієслова зі стрижневою лексемою говорити в сучасній українській 

мові. 

Ординська І. Я. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Мотиваційні особливості мікротопонімів Північної 

Хмельниччини. 

Розгон В. В. (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Одновидові дієслова в сучасній українській 

мові. 

Сарніцька І. П. (магістрант кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): 

Іменникові фразеологізми в сучасній українській мові: семантика, структурні 

особливості. 

Сокол М. М. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Змістова структура концепту «місто» у працях 

українських та зарубіжних дослідників.  

Хлистун І. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри практичного 

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Символіка власних назв у сучасній українській поезії. 

Янчишин А. В. (аспірант, кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Особливості номінаційного процесу в українській 

прагматоніміці (на матеріалі власних назв електронагрівальних приборів). 

 

26 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

(аудиторія 324, 10.00 год.) 

 

Керівник: Ріднева Любов Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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Секретар: Комарова Зоя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Баланова Т. В. (викладач кафедри іноземних мов, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини):Формування комунікативної 

та соціокультурної компетенцій на заняттях з англійської мови (на матеріалі 

художніх текстів). 

Барабаш І. В. (викладач кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): Проблема 

професійної компетенції студентів-філологів у процесі педагогічної практики 

у ВНЗ. 

Грицева А. П. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет):  Лексична й граматична 

сполучуваність слів в українській і російській мові. 

Денисюк І. А. (старший викладач кафедри практичного мовознавства, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): 

Особливості навчання української мови сербських студентів. 

Ємельянова В. В. (вчитель української мови та літератури, Уманська ЗОШ     

І-ІІІ ступенів № 11 ім. М. П. Бажана): Нетрадиційні форми роботи на уроках 

української мови та літератури як один із способів розвитку творчих здібностей 

учнів. 

Захарченко А. П (вчитель української мови та літератури, Уманська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 11 ім. М. П. Бажана): Використання групових форм роботи на 

уроках української мови та літератури.  

Киливник В. В. (аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова): Критерії, показники та рівні 

формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної 

мови в умовах коледжу. 

Кузан К. Ю. (аспірант, Інститут педагогіки Національної Академії 

педагогічних наук України, м. Київ): Міждисциплінарний підхід у підготовці 

майбутніх учителів-словесників. 
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Маслюк К. А. (старший викладач кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини): 

Формування граматичної компетентності студентів ІІ та ІІІ-х курсів у процесі 

вивчення морфології.  

Петляєва В. В. (аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова): Формування моральної 

культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі аудиторних занять. 

Шевчук Л. Г. (вчитель-методист, Хмельницький обласний ліцей-інтернат 

поглибленої підготовки в галузі науки): Засмічення чи збагачення української 

мови: наповнення сучасної лексики іншомовними словами. 

Шобей Т. С. (вчитель української мови та літератури Некрасовської ЗОШ         

I-III ступенів, Вінницька область): Література як засіб національно-

патріотичного виховання. 

 

26 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

(аудиторія 332, 10.00 год.) 

 

Керівник: Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури  Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Пархета Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла  Тичини. 

 

Пилипенко Т. М. (учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, 

старший учитель, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 міста Умані Черкаської області): 

Человек в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Поздняков М. М. (старший викладач кафедри германської і слов’янської 

філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний педагогічний 

університету імені Михайла Коцюбинського): В. В. Набоков в критике 

2016 года. 
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Приймак І. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології, Хмельницький національний університет): Жіноча проза Галичини 

міжвоєнного періоду: специфіка розвитку. 

Ревук Л. В. (вчитель світової літератури, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 

імені М. П. Бажана міста Умані Черкаської області): Гуманістичний зміст 

і широта відображення національного життя в «Повчальних новелах» 

М. де Сервантеса. 

Ревук Ю. О. (старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Філософський зміст та гуманістичний характер драматургії 

Б. Брехта. 

Суворова Т. В. (учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 4 міста Умані Черкаської області): Поетична творчість Сергія Жадана – 

калейдоскоп вражень, думок, почуттів, переживань, заперечень, спротиву. 

Черевченко В. В. (кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Ґенеза літературно-музичних контактів: від синкретизму 

до синтезу. 

Черевченко О. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Рецепція числової символіки в російській літературі 

«Срібної доби».  

Чередник Л. А. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, 

культури та документознавства, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка): Мотив добра и зла в творчестве 

М. Булгакова. 

 

 

 

 

 



 19 

26 листопада 2016 року 

СЕКЦІЯ «ПОЛОНІСТИКА»  

(аудиторія 303, 10.00 год.) 

 

Керівник: Станіславова Людмила Леонідівна – декан гуманітарно-

педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент, Хмельницький 

національний університет). 

Секретар: Пизель Пьотр Лукаш – кандидат гуманітарних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини). 

 

Дутковська О. Б. (старший викладач кафедри слов’янської філології, 

Хмельницький національний університет,): Проблема перекладу медичних 

текстів (на прикладі української та польської мов). 

Олійник Л. В. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української філології, Хмельницький національний університет): Наративний 

дискурс польськомовної спадщини Петра Могили. 

Сашко І. С. (старший викладач кафедри слов’янської філології , Хмельницький 

національний університет): Архаїчна лексика в тренах Яна Кохановського. 

Пархета Л. П. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методики їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Українські фольклорні джерела 

в творчості польських поетів-романтиків. 

Пизель П. Л. (кандидат гуманітарних наук, доцент кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Obraz świata i człowieka w «Sonetach Krymskich» 

Adama Mickiewicza.  

Серкова Ю. І. (старший викладач кафедри слов’янської філології, Хмельницький 

національний університет): WIEDZA O JĘZYKU I STYLACH JEZYKA POLSKIEGO 

W KONTEKŚCIE HISTORII JEZYKOZNAWSTWA. 



 20 

Терещенко Л. В. (старший викладач кафедри слов’янської філології, 

Хмельницький національний університет): Власні назви міфічних істот 

в українській та польській демонології. 

Торчинська Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, Хмельницький національний університет): Роль польських 

мовознавців в історії вивчення української мови. 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


