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4.  Жирохова Ю. (Умань) 

Концепт ‘жінка’ у прозі О. Забужко (на матеріалі повісті «Дівчатка») 
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Релігійна лексика як об’єкт діахронних мовознавчих досліджень. 
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Культура мовлення та сленг 

(Науковий керівник – викладач Янчишин А. М.)  

 

Тинкован М. (Умань) 

Динамічні процеси в лексиці української мови початку XXI століття на матеріалі 

дискурсу ЗМІ 

(Науковий керівник – ст. викладач Ревук Ю. О.) 

 

Трубач В. (Умань) 

Фразеологічні одиниці як засіб інтерпретації діяльності людини в сучасній 

українській мові 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Форня І. (Умань) 

Засоби відтворення переміщення людини у просторі у сучасній українській мові 
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Андрущенко Г. (Умань) 
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(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Бєлоус В. (Умань) 

Складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним у творах Ірен Роздобудько та         

Василя Шкляра (компаративний аспект): типологія та стилістичне навантаження 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Вегера Х. (Хмельницький) 

Активні дієприкметники російської мови у художньому тексті, їх передача 

українською 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Грицева А. П.) 

 

Гнатюк Л. (Хмельницький) 

Російські прийменникові конструкції у зіставленні з українською мовою (на 

матеріалі діловодства) 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Грицева А. П.) 

 

Гуртова Ю (Умань) 

Якісні прикметники на позначення кольору у романі О. Печорної «Фортеця для 

серця» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 



Коростіль Ю. (Хмельницький) 

Словотвірна організація прислівників в українській і російській мовах: порівняльний 

аспект 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Грицева А. П.) 

 

Костюченко Т. (Умань) 

Роль інтонації  у складних випадках вживання розділових знаків в сучасній українській 

літературній мові 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Куян Д. (Умань) 

Дієслова руху / переміщення у творах Люко Дашвар 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Лавренюк В. (Умань) 

Словотворчі суфікси в ролі спеціалізованих виразників пестливості в українській дитячій 

прозі 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Муса Діоп (Хмельницький) 

Узгодження іменників і прикметників в орудному відмінку множини 

(Науковий керівник – ст. викладач Ющишина О. М.) 

 

Павликівська Ю. (Херсон)  

Семантичний спосіб творення термінології видавничо-поліграфічної галузі  

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гайдученко Г. М.) 

 

Погорецька Н. (Умань) 

Історія становлення і типологія складних безсполучникових речень 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Тиховська І. (Умань) 

Стилістичні функції засобів ускладнення простого речення та проблема їх виділення 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Усатенко Л. (Умань) 

Шляхи успішного засвоєння основних теоретичних засад у ході вивчення ССР учнями 9 

класу 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Шиманська В. О.) 

 

Фещенко Т. (Умань) 

Дієслівні синоніми у творах О. Кобилянської 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 
Хамідрак К. (Умань) 

Дієслова мовлення у творах І. Нечуй-Левицького 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

 



Чаглар Ідіз (Хмельницький) 
Складнощі при творенні множинних форм іменників в українській мові 

(Науковий керівник – ст. викладач Ющишина О. М.) 

 

Чекамова К.   (Херсон) 

Парцельовані другорядні члени речення у романі В. Лиса «Камінь посеред степу» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гайдученко Г. М.) 

 

Шиндор Т. (Умань) 

Прості  речення з умовною модальністю в сучасній українській мові 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Щербина А. (Херсон) 

Парцельовані речення у прозі Марії Матіос 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Карабута О. П.) 
 

 

 

Секція 3. Лінгвістика тексту 

 (ауд. 311) 

 

Керівники секції – доц. Дуденко  О. В., доц. Коломієць І. І. 

Секретар – доц. Жила Т. І. 

 

Асюченко М. (Умань) 

Вербалізація концепту «краса» в ідіолекті Володимира Винниченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Бєлоус В. (Умань) 

Становлення та розвиток лінгвопоетичних досліджень в українському мовознавстві 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

Біла Д. (Умань) 

Народнопісенні етикетні вислови поздоровлення та побажання фольклорно-пісенного тексту 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Бондаренко І., Шукайло В. (Умань) 

Лексико-стилістичний аналіз поезії Є. Плужника «Шевченко» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

Брюхович О. (Умань) 

Мовна репрезентація концепту ‘зовнішність людини’ у творах В. Лиса (на матеріалі роману 

«Маска») 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Ващенко Н. (Житомир) 

Комунікативно-стратегічний арсенал політичної риторики Олега Ляшка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дяченко Н. М.) 

 



Веретільна О. (Умань) 

Стилистическое расслоение лексики в романе М. Шолохова «Тихий Дон» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Ріднева Л. Ю.) 

 

Волик С. (Умань) 

Метафоричні номінації в малій прозі М. Павленко 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Горбачова О. (Херсон) 

Дієслівна метафора у романі М. та С. Денисенків «Дика енергія Лана» 

(Науковий керівник – викладач Власенко Л. В.) 

 

Гусак І. (Умань) 

Особливості епітетів у дитячій прозі М. Павленко 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Давидова Д. (Умань) 

Особливості функціонування назв міфологічних істот в художній літературі 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Жила Т. І.) 

 

Довга Г. (Херсон) 

Концепт життя/смерть у драматичній поемі «Одержима» Лесі Українки 

(Науковий керівник – к. пед. н., доц. Тихоша В. І.) 

 

Зачепа К. (Умань) 

Кольороназви Євгенії Кононенко (на матеріалі новели «Жовта зірка в снігах») 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Дуденко О. В.) 

 

Каганенко М. (Умань) 

Вербалізація концептів «любов» та «кохання» у мовотворчості Тараса Шевченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Коваль М. (Хмельницький)  

Образно-виражальні функції кольоративів у збірці «Яблунева заметіль» П. Старости 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Торчинська Н. М.) 

 

Комишна А. (Умань)  

Порівняння у змалюванні жінок у прозі І.Франка 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Король М. (Умань) 

Семантика особових дієслівних форм (на матеріалі творів Люко Дашвар) 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Коропець А. (Умань) 

Фразеологізми у заголовках газет 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 



 

Космань Н. (Умань) 

Вербалізація концептів тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Купа Р. (Умань) 

Мовна ввічливість українців та її відображення у творах Тараса Шевченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 
 

Лобань Г. (Умань) 

Знаково-символічна природа художніх образів балад 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Молодичук О. А.) 

 

Мазур Н. (Херсон) 

Мовна характеристика псалмів в українській біблійній літературі 

(Науковий керівник – к. пед. н., доц. Тихоша В. І.) 

 

Мандриченко М. (Умань) 

Особливості вживання територіальної лексики в історичних романах В. Шкляра 

«Маруся» та «Чорний ворон» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Жила Т. І.) 

 

Мородецька А. (Умань) 

Лексика на позначення християнських чеснот у творах М. Матіос 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Осіпчук К. (Умань) 

Концепт «їжа» як виразник національної самобутності народу 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Осіпчук Г. В.) 

 

Остафійчук А. (Умань) 

Вербалізація концепту «барвінок» в українській мовній картині світу 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Павлій К. (Умань) 

Стилістичні фігури: проблема потрактування 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

Парфененко В. (Херсон) 

Функціонування  фразеологічних одиниць у політичному дискурсі 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Карабута О. П.) 

 

Паславська Т., Хоменко В. (Умань) 

Лексико-стилістичний аналіз поезії «Місяць на небі, зіроньки сяють…» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 



Матвієнко В.  (Суми) 

Оцінні найменування осіб у збірці Бориса Гуменюка «Блокпост» 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Горболіс Л. М.) 

 

Розгон О. (Умань) 

Особливі випадки художньо-зображального використання однорідних членів 

речення у поетиці Олени Теліги 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Григоренко Т. В.) 

 

Руда О. (Умань, Украъна)  

Полонізми у творах А. Свидницького 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Зелінська О. Ю.) 

 

Савченко А. (Умань) 

Синонімія дієслів на позначення мовлення (на матеріалі творів Т. Шевченка) 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

Савчук А. (Хмельницький) 

Побутовизми в ідіолекті Григорія Сковороди: семантико-стилістичний аспект 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Царалунга І. Б.) 

 

Семеняк А. В. (Херсон) 

Стилістично-маркована лексика херсонських ЗМІ 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Карабута О. П.) 

 

Середа А. (Умань) 

Стилістична роль лексем на позначення територіальних одиниць в романі                   

Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Жила Т. І.) 

 

Синько В. (Умань) 

Вербалізація концептів рослинного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Січкар А. (Умань) 

Лексико-семантична група прикметників, які характеризують очі людини, у 

мовотворчості Тараса Шевченка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Соловйова А. (Умань) 

Омонімія та паронімія в українській літературній мові: функціонально-стилістичний 

аспект вивчення 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

 

 



Слоква О. (Хмельницький)  

Вербалізація концепту «золото» в романі «Покров» Люко Дашвар 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Торчинська Н. М.) 

 

Троценко Є. (Миколаїв) 

Конотації модифікованих фразеологізмів біблійного походження у збірці 

«Замурована музика» Д. Кременя 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Баденкова В. М.) 

 

Храпач В. (Умань) 

Розмовний стиль та нормативність української мови 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

 

Шаровська Д. (Умань) 

Вербалізація концепту «час» в українській мовній картині світу 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Шевчук С. (Умань) 

Вербалізація концепту «жінка» в повісті Ольги Кобилянської «Земля» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Січкар С. А.) 

 

Ярош В. (Херсон) 

Тропеїчні засоби мови творів Лариси Денисенко 

(Науковий керівник – викладач Власенко Л. В.) 

 

Ягуфарова А. (Умань) 

         Семантична характеристика якісних прикметників на позначення хроматичних 

кольорів у творах Тараса Шевченка 

          (Науковий керівник – к. філол. н., доц. Розгон В. В.) 

 

 

Секція 4. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика 

 (ауд. 312) 

 

Керівники секції – проф. Зелінська О. Ю., доц. Тищенко Т. М. 

Секретар – доц. Денисюк В. В. 

 

Бабій М. (Умань)  

Старослов’янізми в українських інтермедіях ХVІІ–ХVІІІ ст. 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Баліцька Я. (Умань) 

Дієслівні форми теперішнього часу в українському мовленні жителів м. Кривий Ріг 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Березовська Г. Г.) 

 

 



Бєлоус В. (Умань) 

Окнянські мікротопоніми відгідронімного походження 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Бондаренко О.  (Умань) 

Полонізми в українських інтермедіях ХVІІ–ХVІІІ ст. 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Бурковецький С. (Умань) 

Феміноніми у прізвищевому іменнику Тальнівщини 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

Власюк Д. (Умань) 

Динаміка звенигородських говірок на фонетичному рівні 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Гембарук О. (Умань)  

Особові займенники у «Требнику» П. Могили 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Денисюк О. (Умань) 

Проблема адаптації фразеологізмів античного походження в українській мові ХVІ–

ХVІІ ст. 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Дядьора Н. (Умань) 

Динаміка говірок Маньківщини на лексичному рівні 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Жвава Т.  (Умань)  

Інфінітив в українських інтермедіях ХVІІ–ХVІІІ ст. 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Какама К. (Херсон)  

Ономастикон роману В.Лиса «Діва Млинища» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гайдученко Г. М.) 

 

Карпова О. (Хмельницький) 

Трансонімізація як спосіб творення власних назв поселень (на матеріалі ойконімії 

Дунаєвецького району Хмельницької області) 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Торчинський М. М.) 

 

Клочко Л. (Хмельницький) 

Структурні особливості актів Вижвівської міської книги ХVII ст. 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Царалунга І. Б.) 

 



Колпіновська А. (Умань) 

Ненаголошений вокалізм у мовленні жителів м. Жмеринка 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Березовська Г. Г.) 

 

Костюченко Т. (Умань)  

Імперфектні форми в літописі Густинського монастиря 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Лихожін Д. (Умань) 

Назви шлюбної пари в говірках Шполянщини 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Ляшкова О. (Херсон) 

Антропоніми в епістолярії Лесі Українки 

(Науковий керівник – к. пед. н., доц. Тихоша В. І.) 

 

Медведчук А. (Умань)  

Дієслівна система поетичних творів І. Величковського 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Олійник З. (Умань) 

Семантична структура полонізмів у південноподільських говірках 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Петришина Н. (Умань) 

Назви весільної обрядовості в говірках як відображення культурного коду нації 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 
Мулявко С. (Хмельницький) 

Особливості творення українського теонімічного фрейму 

(Науковий керівник – д. філол. н., проф. Торчинський М. М.) 

 

Сокуренко Д. (Умань) 

Назви дітей у південноподільських говірках 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Тарасенко А. (Умань) 

Лексика на позначення родинних зв’язків у говірці села Олексіївка  

Добровеличківського району Кіровоградської області 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Березовська Г. Г.) 

 

Тищенко А. (Київ) 

Мова уманської реклами 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

 



Фісюн Я. (Умань) 

Перфектні форми в літописі Г. Граб’янки  

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Денисюк В. В.) 

 

Хамідрак К. (Умань) 

Лексичні особливості говірки села Синиця Христинівського району Черкаської 

області 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Березовська Г. Г.) 

 

Харенко С. (Умань) 

Лексеми польського походження в побутовій лексиці в говірках 

Монастирищенського району Черкаської області 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц.  Тищенко Т. М.) 

 

Яворська М. (Умань) 

Неморфологічні способи творення прізвищ студентів-філологів  

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Гонца І. С.) 

 

 

 

Секція 4. Актуальні проблеми лінгводидактики 

(ауд.  301) 

Керівники секції – проф. Коваль В. О., доц. Маслюк К. А. 

Секретар – викладач-стажист. Теляча М. С. 

 

 

Васильченко М. (Умань) 

Рівні формування комунікативної компетентності у процесі вивчення дисциплін 

культурологічного циклу 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Коваль В. О.) 

 

Гоцуляк М. (Умань) 

Лінгводидактичні підходи до формування комунікативної компетентності учнів профільної 

школи 

(Науковий керівник – к. пед. н., доц. Маслюк К. А.) 

 

Коваль В. (Умань) 

Проблема формування мовно-мовленнєвої компетенції учнів старших класів профільної 

школи 

(Науковий керівник – к. пед. н., доц. Маслюк К. А.) 

 

Кононова О. (Умань) 

Текстоцентрична основа розвитку морфологічних умінь старшокласників 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Кучеренко І. А.) 

 

 

 



Копійка А.  (Умань) 

Методические идеи А.М. Пешковского и их использование в обучении pycскомy 

язику 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Анікіна І. В.) 

 

Кучеренко Л. (Умань) 

Лінгводидактичні засади формування мовленнєвої культури учнів 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Мамчур Л. І.) 

 

Лобань Г. (Умань) 

Лінгводидактичні основи формування мовної особистості учнів на уроках польської 

мови 

(Науковий керівник – викладач-стажист Лукіна Л. Р.) 

 

Скрипник О. (Умань) 

Особливості вивчення виражальних засобів української мови в 5-7 класах 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Кучеренко І. А.) 

 

Теляча М. (Умань) 

Концептуальні засади предметно-методичного проектування в системі формування 

лінгводидактичної компетентності студентів філологічних факультетів 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Коваль В. О.) 

 

Усатенко Л. (Умань) 

Основні напрями роботи зі стилістики в шкільному курсі вивчення рідної мови у 5 

класі 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Коломієць І. І.) 

  
Лінда Фелісіте Мейкам (Хмельницький) 

Шиплячі ж, ч, ш, дж: вправи для виправлення вад мовлення в іноземних студентів 

(Науковий керівник – ст. викладач Ющишина О. М.) 

 

Хоменко А. (Умань) 

Методическая система Ф.И. Буслаева как первооснова лингводидактики 
(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Анікіна І. В.) 

 

Цирліна К. (Умань) 

Методики розвитку культури мовлення майбутніх учителів української мови 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Коваль В. О.) 

 

Черевченко С. (Умань) 

Лінгводидактичний характер прозової збірки «Рукописи не горять» 

(Науковий керівник – к. філол. н., доц. Черевченко О. М.) 

 

 

 



Юсюк І. (Умань) 

Методика комунікативно зорієнтованого вивчення простого ускладненого речення на 

філологічних факультетах у ВНЗ 

(Науковий керівник – д. пед. н., проф. Коваль В. О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


