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11 квітня 2019 року 
 

Умань 
 



 

ГРАФІК РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

11 квітня 2019 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 324). 

 

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 311), 

«Етнолінгвістика та стилістика» (аудиторія 303), 

«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  

ІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ФІЛОЛОГІЇ» 

 

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор 

з інноваційних досліджень та європейської інтеграції 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. 

Торчинська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

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. 

Черевченко Олександр Миколайович – 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. 

Голоднюк Сніжана Костянтинівна – 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. 

Руда Оксана Олександрівна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ІІІ 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): 

Морфологічний розбір на уроках української мови у профільній школі. 

Зелінська Оксана Юріївна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Діти і дитинство: уявлення українців крізь 

призму писемних пам’яток. 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Кількісна характеристика польських власних назв. 

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний 

університет): Міжкультурна комунікація в аспекті підготовки перекладачів-

славістів. 

Станіславова Людмила Леонідівна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний університет): 

Фразеологізми у складі сучасної української афористики. 



 

Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, Хмельницький національний університет): Основні 

пам’ятки середньопольського періоду розвитку мовознавства. 

Ріднева Любов Юріївна (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Колоратив фіолетовий в 

рекламному дискурсі (на матеріалі російської та української мов). 

Тищенко Тетяна Миколаївна (кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Консервація східноподільського родинного 

обряду у фразеологізмах. 

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Рецепція одоративних уявлень 

про світ у європейській поезії початку ХХ ст. 

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Лінгвістичний статус концепту в сучасному 

мовознавстві. 

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Агентивні найменування в 

пам’ятках російської писемності XVII ст. 

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

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Феномен «поетичного роману» у розвитку англійської 

романтичної літератури. 

Поліщук Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 



 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Функціонування 

прикметникових епітетів у поетичній мові творів В. Шекспіра.. 

Черевченко Вікторія Валентинівна (кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Модерністська 

інтерпретація образу сонця у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Голоднюк Сніжана Костянтинівна (викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Зміст та когнітивна складова афоризмів у студентській лексиці 

польської мови. 

Лукіна Лія Русланівна (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Образи-символи у баладі «Світязь» Адама Міцкевича. 

Руда Оксана Олександрівна (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Структура та семантика іменникових парадигм в українській мові (на 

матеріалі польських запозичень XVI–XIX ст.). 



 

                                                   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, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Мовностилістичні проблеми сучасної журналістики. 

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

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Особливості 

функціонування квантитативної лексики у складі російських паремій. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Соціолінгвістичний 

портрет сучасного політика. 

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Власні назви засобів мас-медіа як ономастична категорія. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Хто підняв меч – від меча й загинув: українська і російська 

фразеологічна історія. 



 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Вербалізація дуалізму долі людини у сучасній українській 

літературі (на прикладі творчості Люко Дашвар). 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Структура і прагматика сучасних релігійних медіа-текстів. 

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

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Способи номінації 

персонажів у детективах А. Мариніної. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лексема душа як виразник емоційного стану людини. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Афікси як засоби відображення емоційності (на матеріалі 

твору Павла Загребельного «Тисячолітній Миколаїв»). 

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

національний університет): Мотиваційна характеристика власних назв лісових 

об’єктів Північної Хмельниччини. 

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

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Вербалізація повнозначних лексико-

граматичних класів на синтаксичному, морфологічному та семантичному рівнях 

у сучасній українській мові. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 



 

Павла Тичини): Розмовна лексика української мови у функціонально-

мотиваційному аспекті. 

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

національний університет): Мовні особливості польських богословських 

текстів. 

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

Хмельницький національний університет): Байкопоетоніми як засіб творення 

алегорії. 

Цимбал Н. А. (кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Здобутки і перспективи розвитку сучасного українського 

термінологознавства. 

Черевченко О. О. (магістрант І курсу 156-пхф групи факультету іноземних мов,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Лінгвокультурологічне тло фразеологічних одиниць топонімного характеру. 

Науковий  керівник – канд. філол. наук, проф. Цимбал Н. А. 

Шиманська В. О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Реалізація концепту «кохання» через призму мовотворчості                                

Петра Карманського та Василя Пачовського (компаративний аналіз). 

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

національний університет): Особливості функціонування власних назв 

промислових товарів в розмовному стилі мовлення сучасного українця. 

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

національний університет): Символічність як особлива ономастична категорія 

(на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів Хмельниччини). 

 

 



 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКИ»  

(аудиторія 311, 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, 

старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

Хмельницький національний університет): Дидактичні функції польської 

літератури у ЗВО. 

Гончарук В. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання,  Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Методичні аспекти вивчення 

українського весілля як лінгвокультурного явища у закладі вищої освіти. 

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Використання можливостей НКУМ для дослідження емоційно-

експресивної лексики української мови. 

Димчук О. А. (магістрант І курсу 151-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Розвиток 

творчих здібностей учнів у процесі читання художніх творів. Науковий  керівник 

– канд. пед. наук, доц. Пархета Л. П. 

Маслюк К. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгвостилістичний аналіз художніх текстів на уроках 

української мови (профільна школа). 



 

Новаківська Л. В. (доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Урок-лекція з літератури у 

профільній школі. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Інтегративний підхід до 

вивчення творів постмодернізму. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Методичні концепти 

використання інформаційних технологій у навчанні літератури. 

Пишненко М. Д. (магістрант ІІ курсу 255-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Використання можливостей інтернет-ресурсів у процесі вивчення української 

літератури. Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. Пархета Л. П. 

Санівський О. М. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Підготовка студентів 

філологічних факультетів до виголошення промови політичного змісту. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Використання корпусних технологій у дослідженні мовотворчості 

Тараса Шевченка. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Формування культуро-мовної 

особистості засобами усної народної творчості. 

 



 

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. 

Асюченко М. С. (магістрант ІІ курсу 255-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Особливості авторської парадигми образу митця в творчості Ольги Кобилянської. 

Науковий  керівник – канд. філол. наук, доц. Лопушан Т. В. 

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

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Художня виразність 

оповідань В. Шукшина. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Українська сучасна 

публіцистика: новаторство та традиції. 

Денисюк О. Ю. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Особливості образотворення в поемі «Енеїда» 

І. Котляревського. 

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

методик їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Елементи автобіографізму у творчому доробку О. Де. 



 

Йовенко Л. І. (доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Практичні засади вивчення 

образу національного героя в українській літературі  ХІХ століття. 

Кириченко В. Г. (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Особливості організації культурного дозвілля 

студентів (літературні композиції, вечори, вистави). 

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

національний університет): Сміхопортрет письменника-гумориста: жанрові 

кореляції портретного нарису, літературного портрету, колективного творчого 

портрету. 

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Проблема подолання 

рустикалізації українського літературної свідомості в літературній дискусії 

1925–1928 років. 

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

слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Художнє втілення 

проблеми свободи і несвободи в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». 

Міркамілов М. С. (магістрант ІІ курсу 257-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Художні особливості зображення людини і світу в поезії Б.-І. Антонича. Науковий  

керівник – канд. пед. наук, доц. Гончарук В. А. 

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

української філології, Хмельницький національний університет): Структурно-

композиційні особливості роману Януша Вишневського «Самотність в мережі». 



 

Павленко М. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Молодіжний сленг в сучасній 

українській підлітковій літературі. 

Пономаренко Т. І. (магістрант І курсу 154-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Персонажі художньої прози І.Нечуя-Левицького в літературознавчих 

інтерпретаціях. Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. Циганок О. О. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Західноукраїнський 

літературний дискурс національної ідентичності (на прикладі життя і творчості 

Оксани Керч). 

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

національний університет): Польська література як складник українсько-

польських зв’язків. 

Сидорчук Г. В. (магістрант ІІ курсу 258-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

М. Кропивницький у контексті літературно-мистецького життя 50-70-х років. 

Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. Санівський О. М. 

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

і слов’янської філології та зарубіжної літератури, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Образ автора в 

моновиставах Євгена Гришковця. 

Усатюк Т. М. (магістрант ІІ курсу 258-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Ціннісна парадигма в системі образів героїв Т. Г. Шевченка.  Науковий  керівник 

– канд. пед. наук, доц. Циганок О. О. 

Чумаченко Т. П. (магістрант ІІ курсу 258-м групи факультету української 

філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 



 

Художня майстерність Є. Плужника в створенні поетичних образів у збірці «Дні». 

Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. Гончарук В. А. 

 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА»  

(аудиторія 303, 14.00 год.) 

 

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

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Секретар: Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Динамічні процеси у фонетичній структурі 

східноподільських говірок. 

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

університет): Дериваційна специфіка української торговельно-економічної 

термінології XIV– XVIII ст. 

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Стилістичний потенціал епітетів у романах Люко Дашвар. 

Орел М. В. (магістрант ІІ курсу 257-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Традиції 

формування культуромовної особистості в українській родині кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Науковий  керівник – канд. пед. наук, доц. Гончарук В. А. 



 

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

української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Весільна обрядовість 

Уманщини у лінгвокультурологічному вимірі. 

Тверда О. О. (магістрант І курсу 157-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Регіональні назви образів «нижчої міфології» українців кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гончарук В. А. 

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Стилістичні алогізми у мові ЗМІ. 

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

філології, Хмельницький національний університет): Варіативність етнонімів у 

писемних пам’ятках періоду Київської Русі. 

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

Хмельницький національний університет): Прізвищеві назви і прізвища 

Центральної Хмельниччини XVII–XXI ст., мотивовані іншомовними власними 

іменами. 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


