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ПРОГРАМА 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

 

 

 

4 квітня 2017 року 
 

Умань 



 

ГРАФІК РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

4 квітня 2017 року 

 

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 семінару (аудиторія 407). 

 

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),  

«Літературознавство» (аудиторія 332). 

 

17.00 – вечеря. 

 

 

Оргкомітет семінару 

 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв. 

Виступи в обговоренні – до 7 хв. 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ  

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ  

СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 

 

Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва 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 

Ревук Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

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 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ  

СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 

 

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): Формування предметно-фахової компетентності майбутніх 

учителів-філологів у процесі вивчення української мови на рівні синтаксису. 

Зелінська Оксана Юріївна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Мовні засоби переконування адресата у 

проповідницькому дискурсі. 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Власні назви кінофільмів у структурі ідеонімного поля. 

Станіславова Людмила Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент, 

декан гуманітарно-педагогічного факультету, Хмельницький національний 

університет): Назви текстів у сучасній польській та українській публіцистиці. 

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний 



 

університет): Компетентності і результати навчання української мови в 

сучасних умовах реформування загальної середньої освіти. 

Ріднева Любов Юріївна (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Основи етимології як складова 

підготовки студента-філолога у ВНЗ. 

Тищенко Тетяна Миколаївна (кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Вторинна номінація в семантичній структурі 

багатозначних слів у східноподільському ареалі української мови. 

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Фольклорні мотиви творчого 

доробку О. Олеся. 

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Діалектизми в ролі кореферентів у сучасній 

українській прозі.  

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Втілення морально-естетичного 

ідеалу                         Ж.-Ж. Руссо в романі «Юлія, або Нова Елоїза». 

Ревук Юрій Олексійович (старший викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Жанрово-стильові домінанти «шахрайського роману». 

Поліщук Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Історико-генетичний та 

історико-функціональний підхід до вивчення літературно-художнього твору. 



 

Черевченко Вікторія Валентинівна (кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Лінгвокультурні особливості 

українського дитячого фольклору. 



 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА» 

(аудиторія 312, 14.00 год.) 

 

Керівник: Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 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. 

Абашкіна Т. Л. (асистент кафедри германської і слов’янської філології та 

зарубіжної літератури, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського): Прецедентные имена в структуре русской 

концептосферы.  

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

національний університет): Словотвірні можливості суфікса –ак (на матеріалі 

прізвищ мешканців південно-східної Хмельниччини). 

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

педагогічний університет імені Павла Тичини): Функціонування англіцизмів у 

субмові сучасної української молоді. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Особливості говірок Східного Поділля. 

Борох Л. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і 

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Проблема 

происхождения русского языка. 



 

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

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Общие и 

специфические черты в грамматическом строении русского и белорусского 

языков. 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Взаємодія гідронімії та ойконімії (на матеріалі назв поселень 

Черкащини). 

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

національний університет): Стягнення як дериваційний різновид (на матеріалі 

власних назва спортивних команд). 

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

філології, Хмельницький  національний  університет): Співзначення афіксів у 

конотативах. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Проблема визначення фразеологізму в діахронії. 

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

Хмельницький національний університет): Лексичні особливості польського 

мовлення студентів спеціальності «Філологія. Переклад. Польська мова». 

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

національний університет): Проблема «чистоти мови» в засобах масової 

інформації. 

Комарова З. І. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Особливості побічного наголосу у простих і складних словах. 



 

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

національний університет): Особливості творення мікротопонімів 

відгеографічних термінів. 

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

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Теоретичні засади дослідження 

функціонально-семантичного аспекту стійких сполучень слів у сучасному 

мовознавстві. 

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

національний університет): Полонізми в діалектному мовленні села Маціківці 

Хмельницького району Хмельницької області. 

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

національний університет): Соціокультурний феномен «місто» як об’єкт 

діахронних лінгвістичних досліджень. 

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

Хмельницький національний університет): Полонізми в українських думах. 

Ющишина О. М. (старший викладач кафедри української філології, 

Хмельницький  національний університет): Лексико-семантичні особливості 

прізвищевих назв Центральної Хмельниччини ХVІІ ст. 

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

національний університет): Особливості творення власних назв 

звуковідтворювальних приладів. 

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

національний університет): Мікротопонімія Летичіського району (словотвір, 

семантика, мотивація). 

 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКИ  ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ»  

(аудиторія 324, 14.00 год.) 



 

Керівник: Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач  кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету. 

Секретар: Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

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

філології, Хмельницький національний університет): Мовне законодавство 

України: досвід м. Хмельницького. 

Галянт Л. О.  (викладач кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Теоретичні основи формування риторичних ЗУН у студентів гуманітарних 

спеціальностей. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Формування інформаційно-комунікативного середовища 

студентів в умовах сучасного освітнього процесу. 

Гула Л. І. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): До проблеми періодизації розвитку української торговельно-

економічної лексики. 

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

національний університет): Риторичний модус комічного тексту. 

Маслюк К. А. (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Методика формування в студентів-філологів 

граматичних понять у процесі вивчення морфології. 



 

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

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

області): Особливості функціонування  прикметників у текстах  англійської  

художньої  прози. 

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

національний університет): Практична реалізація технології розвитку 

критичного мислення у процесі вивчення філологічних дисциплін. 

Сашко І. С. (кандидат теологічних наук, старший кафедри слов’янської 

філології Хмельницький національний університет): Проблеми перекладу Києво-

Печерського патерика на польську мову. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Мовні особливості 

кириличних першодруків Швайпольта Фіоля. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Проблематика подвійного (спільного) роду іменників. 

 

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: Ревук Юрій Олексійович – старший викладач кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 



 

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

філології, Хмельницький національний університет): Компаративний підхід до 

трактування символічних образів сучасної української літератури. 

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

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Образ подростка в 

современной английской литературе. 

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

української філології, Хмельницький національний університет): Жанрово-

стилістичні особливості проповідництва І пол. ХVІІ ст. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Лінгвокультуреми в романі 

Я. Вишневського «Самотність в мережі». 

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

філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського): Антиутопические тенденции в 

современной украинской, русской и зарубежной литературе. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Жіноча проза у 

літературних часописах Галичини міжвоєнного періоду. 

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

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Тенденции развития 

школьной прозы в новейшей русской литературе. 

Шевчук Л. Г. (вчитель-методист, Хмельницький обласний спеціалізований 

ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки): Художній світ поезій С. 

Жадана. 

 



 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА»  

(аудиторія 303, 14.00 год.) 

 

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

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Секретар: Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Стилістичні функції односкладних речень в публіцистичних 

текстах української мови. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Адміністративно-територіальна лексика у сучасній пресі. 

Жмурко Д. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської 

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Стилистические 

особенности антропонимической лексики в современной прозе. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгвостилістичний аналіз наукового тексту: прикладний 

характер дослідження. 

Ліщук Т. Д. (аспірант кафедри української філології, Хмельницький 

національний університет): Зовнішність українців у художньому мовленні та 

етносвідомості: порівняльний аспект. 



 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Етнолінгвістична характеристика лексики українських 

народних балад. 

 


