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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

МАТЮХ Сергій – кандидат економічних наук, доцент, ректор 

Хмельницького національного університету 

СИНЮК Олег – доктор технічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Хмельницького національного університету 

ЙОХНА Микола – доктор економічних наук, професор, проректор 

з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного 

університету 

ПОДЛЕВСЬКА Неля – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету 

СТАНІСЛАВОВА Людмила – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету 

ТОРЧИНСЬКА Наталія – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету 

 

 

Розклад роботи семінару 

 

12 жовтня 2022 року 

 

10.00 – 13.00 Відкриття семінару. Пленарне засідання 

 

13.00 – 13.30 Перерва 

13.30 – 15.30 Засідання секцій, робота круглого столу 

15.30 – 16.00 Підсумкове засідання 

 

Регламент 

 

Доповідь на  пленарному засідання – до 20 хвилин 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ПОДЛЕВСЬКА Неля, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету – Професійне становлення 

майбутнього вчителя польської мови в умовах здобуття вищої 

освіти у Хмельницькому національному університеті 
ЙОХНА Микола, доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького 

національного університету – Роль Українсько-польського центру 

європейської інтеграції Хмельницького національного 

університету у становленні і розвитку полоністики на Поділлі. 

АНІКІНА Інесса, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини – Творча спадщина Олександра Пшездецького-- 

письменника, історика, етнографа 

ТОРЧИНСЬКА Наталія, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету – Польські граматичні елементи в подільських 

говірках 
ТОРЧИНСЬКИЙ Михайло, доктор філологічних наук, 

професор кафедри української філології Хмельницького 

національного університету – Вплив польської мови на формування 

подільського топонімікону 
ЦАРАЛУНГА Інна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології Хмельницького 

національного університету – Дослідницька діяльність 

Януша Анджея Рігера на Поділлі: діалектологія, соціолінгвістика, 

історія мови. 
ШЕВЧУК Світлана, кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри культури української мови Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – Класифікація 

полонізмів в українській мові 
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Секція 1 

ПОЛЬСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКОМУ 

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ  

 

Керівник: Подлевська Неля  

Секретар: Войталюк Світлана  

 

1.БАЙДАЦЬКА Галина, вчителька початкових класів 

Довжанського ЗЗСО І–ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької 

області; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Фразеологізми із компонентом 

«чоловіче ім'я» в українській та польській мовах 
2.БАЧИНСЬКА Ірина, асистент вчителя, бібліотекар Ліцею 

ім. Св. Марії Магдалени № 10 м. Львова; магістрантка ОПП 

«Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська» Хмельницького національного університету – 

Філософські погляди Ц.К. Норвіда 
3.ВАСИЛИК Світлана, молодший науковий співробітник 

відділу музикознавства і етномузикології, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 

НАН України, м. Київ; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Топоніми як елемент 

польських пісень (на матеріалі збірника «Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego» Вацлава Залеського) 

4. ВОЙТАЛЮК Світлана, старший викладач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету – 

Dziedzictwo Potockich w Stanisławowie 

5. ГАВРИШ Марія, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Хмельницького національного 

університету – Вплив польської соціолінгвістичної традиції на 

українське мовознавство 

6.ГЛУЩИК Сергій, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри культури української мови Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова – Основні моделі творення 

іменувань людини в українській та польській мовах: спільне та 

відмінне 
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7.  ГУБИЧ Петро, старший викладач кафедри іноземних мов і 

перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності – Пожежно-рятувальна термінологія польської 

мови в перекладацькому аспекті 

8. ДЕНИСЮК Василь, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – 

Польсько-українські літописні фразеологічні паралелі 

9.ДИЯК Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

культури української мови Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова – Особливості функціонування 

фразеологізмів у польському медійному дискурсі 

10. ДУДЕНКО Олена, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – 

Леся Українка і Polska: взаємна рецепція 

11. КАЧУРОВСЬКА Лариса, заступник директора 

Первомайського ліцею «Лідер» Первомайської міської ради, 

Миколаївська область; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Особливості 

українсько-польських міжкультурних взаємозв’язків у період війни 

12.КОВАЛЬ Таїсія, старший викладач кафедри української 

філології Хмельницького національного університету – Риторика 

Якуба Лохвіцького у науковій парадигмі української риторичної 

думки 

13. КОЛЕСНИК Марія, вчителька польської мови ЗОШ № 20 

м. Хмельницького; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Рецепція поглядів Кароля Войтили у 

період російсько-української війни 

14. КОЦЬ Мар’яна, вчителька польської мови Городоцького 

ЗЗСО І–ІІІ ст. № 4 ім. Т. Кулєби та А. Одухи Львівської області; 

магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Український період у житті 

Станіслава Лема 
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15.ЛОБОДА Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри культури української мови Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова – Табу в комунікативно-

мовленнєвій практиці українців і поляків 

16. ЛЯПІНА Ліна, вчителька польської мови спеціалізованої 

школи І–ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови 

Деснянського району м. Києва; магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – 

Постмодерні риси у зображенні подорожі в творчості О. Токарчук 

17.МАТВІЮК Олена, вчителька польської мови Подільського 

науково-технічного ліцею для обдарованої молоді м. Вінниці; 

магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Стереотипний образ поляка в романі 

«Спадщина» Р. Дмовського 

18. МОРОЗ Тетяна, аспірантка Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України – Особливості семантично 

протилежних компонентів у складі польських паремійних одиниць 

за лексичними параметрами  
19. НЕТУПСЬКА Тетяна – вчителька зарубіжної літератури 

Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради 

Уманського району Черкаської області – Жанрова і стильова 

специфіка твору «Поділля» Мавриція Гославського. 

20.ОЛІЙНИК Любов, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Хмельницького національного 

університету – Творчість Я. Л. Вишневського в контексту сучасної 

польської літератури 

21.ОЛЬХОВА Лілія, заступник директора з виховної роботи 

Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 

м. Хмельницького»; магістрантка ОПП «Філологія. Українська мова і 

література» Хмельницького національного університету – Польсько-

українські лексичні паралелі як джерело порівняльного вивчення 

слов'янських мов 
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22. ОСІПЧУК Галина, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – 

Поділля в творчості Тимона Заборовського та Томаша Падури 
23. ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності – Лінгвокультурні 

особливості польських та англійських народних прізвиськ. 

24.ПАПУШИНА Валентина, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри української філології Хмельницького 

національного університету – Взаємозв’язки польського і 

українського символізму. 

25.ПРОВАЛЬНА Зоряна, вчителька правознавства, історії та 

польської мови Чортківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 7 Тернопільської 

області; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Психологія підлітка у романах 

Й. Ягелло 

26. РЕВУК Юрій, викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини – Діяльність польського 

товариства «Огніско» в місті Умані Черкаської області 
27.РОЗГОН Валентина, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови та методики її навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини – Польські й українські фразеологізми на позначення 

внутрішніх і зовнішніх ознак людини. 
28. РОТАЙ Тамара, вчителька іноземної мови Березнянського 

ліцею Хмільницької міської ради Вінницької області; магістрантка 

ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська» Хмельницького національного університету – 

Структура метафор у поезіях Я.Кохановського 
29. ТЕРЕЩЕНКО Людмила, старший викладач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету – 

Спільне й відмінне у звичаєвості українців і поляків Поділля 
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30.ТИТАРЕНКО-БУГАЙ Наталія, вчителька польської мови 

Чернеччинської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. В. Пилипенка (опорний 

заклад освіти) Охтирського району Сумської області; магістрантка 

ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська» Хмельницького національного університету – 

Морально-етична проблематика поезії Віслави Шимборської 
31. ХРАПАК Тетяна, вчителька польської та української мов 

ГО «Центр слов’янських мов та культур» м. Хмельницького; 

магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Спільне й відмінне у структурі 

польських та українських фалеронімів  

32. ШАРМАНОВА Наталя, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Криворізького державного 

педагогічного університету – Лінгвопрагматика афоризму в 

польській і українській мовах 

33. ШИМАНСЬКА Вікторія, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – 

Функціонування в українській мові полонізмів на позначення 

понять торгівлі 

34. ШМАЛІЙ Емілія, заступник директора з виховної роботи 

Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького; 

магістрантка ОПП «Філологія. Українська мова і література» 

Хмельницького національного університету – Полонізми в 

народнопісенній ліриці Хмельниччини 

35. ЯНЧИШИН Анатолій, кандидат філологічних наук, доцент  

кафедри української філології Хмельницького національного 

університету – Генрик Сенкевич та Поділля 

36. ЯНЧИШИНА Яна, вчителька української мови та 

літератури Хмельницької СЗШ І-ІІІ ступенів № 7, кандидат 

філологічних наук – Вплив творчості Юзефа-Ігнація Крашевського 

на формування репертуару першого професійного українського 

театру. 
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Секція 2. 

ПОЛОНІСТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Керівник: Ранюк Оксана  

Секретар: Коваль Марина  

 

1. АРЗУМАНЯН Ані, вчителька англійської мови ліцею № 2 

м. Сарни Рівненської області; магістрантка ОПП «Філологія. 

Словʼянські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» – Драматизація як засіб навчання говорити польською 

мовою 

2.БАЛАКИР Ганна, кореспондентка видання «Експрес» 

м. Львова; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Підвищення соціокультурної 

компетенції учнів основної школи за допомогою інноваційних 

технологій на уроках польської мови 

3.ВИНОГРАДОВА Юлія, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри культури української мови Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – Вивчення 

польської мови як іноземної в умовах воєнного часу 

4.ГОРЯЧОК Інна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету – 

Становлення навчання польської мови у місті Городку 

Хмельницької області 

5.КОВАЛЬ Марина, викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету – «Польська мова» як 

вибіркова дисципліна у Хмельницькому національному 

університеті 

6.КОЛЕСНИКОВА Юлія, вчителька історії та правознавства, 

російської мови та зарубіжної літератури Комунального закладу 

«Маріупольська ЗОШ I–III ступенів № 64 Маріупольської міської 

ради Донецької області», м. Маріуполь; магістрантка ОПП 

«Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська» Хмельницького національного університету – 

Оптимізація усної мовленнєвої діяльності учнів на уроках 

польської мови. 
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7.КУЗЬМІНЧУК Оксана, вчителька англійської та польської 

мови гімназії № 4 м. Славути Хмельницької області; магістрантка 

ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська» – Використання інтерактивної дошки «Smart 

Board» на уроках польської мови 

8.ЛУКІНА Лія, викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини – Проєктна діяльність як 

актуальний засіб навчання польської мови в сучасній системі 

вищої освіти. 
9.МАЦЬКОВИЧ Марія Романівна, кандидат філологічних 

наук, методист Інституту модернізації змісту освіти МОН України, 

м. Дрогобич Львівської області – Актуалізація польської 

літератури на уроках польської мови як іноземної.  
10.МИКУЛИЧ Марія, вчителька польської мови та літератури 

Суботньої польської школи в м. Самбір Львівської області; 

магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Особливості викладання польської 

дитячої літератури в українській школі 
11.ПЕТРОВСЬКА Тетяна, викладач основ інформатики 

Житомирського кооперативного фахового коледжу бізнесу і права, 

редактор журналу «Tęcza Żytomerszczyzny» в ГО «Житомирська 

обласна Спілка поляків України»; магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – Вивчення 

польської мови українцями за кордоном за допомогою 

дистанційних технологій 

12.ПОЛІЩУК Леся, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини – Специфіка навчання польської мови в п’ятому класі в 

умовах НУШ 
13.РАНЮК Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету – Культурологічний підхід у вивченні польської мови 

майбутніми філологами у ЗВО. 
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14.СЕМЕНЮК Станіслава, вчителька польської мови і 

літератури ліцею № 24 м. Львова; магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – 

Використання дистанційних технологій навчання на уроках 

польської мови у закладах середньої освіти: особливості і 

перспективи 

15.СЕРКОВА Юлія, старший викладач кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету – Діяльність 

Хмельницького обласного відділення Спілки вчителів-полоністів 

України. 

16.СТАНІСЛАВОВА Людмила, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету 

– Використання інформаційних технологій у навчанні студентів 

польської мови. 

17.УДОВЕНКО Олена, вчителька суботньої школи товариства 

«ГО Старобільське районне товариство любителів польської мови та 

літератури «Міст надії» м. Старобільська Луганської області; 

магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська» Хмельницького 

національного університету – Принципи реалізації когнітивно-

комунікативного підходу в навчанні польської мови 
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Круглий стіл 

«ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ-ПОЛОНІСТІВ» 

 

Керівник: Торчинська Наталія  

Секретар: Карапозюк Уляна 

 

 

1.БОЙКО Анастасія, студентка ОПП «Середня освіта. Мови і 

літератури (польська, українська)» Хмельницького національного 

університету – Спогади про родичів-поляків 

2.БОЛКУН Денис, магістрант ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Семантичні 

особливості польських та українських текстів воєнного 

спрямування  

3.ГЛУЦЬКА Марина, магістрантка ОП «Міжнародні 

відносини. Сучасні дипломатичні служби» Вроцлавського 

університету, Польща; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Типологія головних 

членів речення в польській та українській мовах: порівняльний 

аспект 

4.ГУЛЬКО Світлана, студентка ОПП «Філологія. Польська 

мова і література, друга мова – англійська»; САВКА Юлія, студентка 

ОПП «Філологія. Польська мова і література, друга мова – 

англійська» Хмельницького національного університету – Вплив 

поляків на розвиток культури на Поділлі 

5.ГУМЕНЮК Яніна, студент ОПП «Філологія. Українська 

мова і літератур, друга мова – англійська» Хмельницького 

національного університету – Кінематографічні полотна 

О.Довженка в україно-польському вимірі 

6.ЄВИН Максим, магістрант ОПП «Філологія. Українська мова  

і література» Хмельницького національного університету – Мовна 

стійкість польського народу: спортивні терміни 
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7.КАРАПОЗЮК Уляна, студентка ОПП «Середня освіта. Мови 

і літератури (польська, українська)» Хмельницького національного 

університету – Внесок Фрідріха Мошинського в розвиток 

Волочиського краю 

8.КОЗОРІЗ Максим, студент ОПП «Середня освіта. Мови і 

літератури (польська, українська)» Хмельницького національного 

університету – Януш Острозький – засновник костелу Святої Анни 

в Полонному 

9.КОЛОДКО Каміла, магістрантка ОП «Польська філологія. 

Медіакомунікації» Люблінського католицького університету імені 

Іоана Павла ІІ, Польща; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Польські лексеми на 

позначення продуктів харчування в подільських говірках 

10.КОЛОДНЮК Вікторія, студентка ОПП «Середня освіта. 

Мови і літератури (польська, українська)» Хмельницького 

національного університету – Barbara Sanguszkowa – słynna 

filantropka z XVIII wieku w Zasławiu 

11.КРЕТ Каріна, магістрантка ОПП «Філологія. Українська 

мова і література» Хмельницького національного університету – 

Дослідження дитячого мовлення у польській соціолінгвістиці 

12.КУРНІКОВА Катерина, магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» – Кейс-метод як форма інтерактивного навчання 

польської мови 

13.ЛЕВЧУК Катерина, магістрантка ОПП «Філологія. 

Українська мова  і література» Хмельницького національного 

університету – Соціолінгвістичний аналіз впливу польської мови на 

комунікацію українців. 

14.ЛОЗАНЮК Андрій, студент ОПП «Філологія. Українська 

мова і літератур, друга мова – англійська» Хмельницького 

національного університету – Культурна спадщина Т.Г.Шевченка: 

портрети видатних друзів-поляків Великого Українця 
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15.МАСЛЯНКО Катерина, магістрантка ОПП «Середня освіта 

(Українська мова і література. Мова і література (польська))» 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини – Образ українського гусляра в поетичній збірці 

«Оман» Лева Венглінського 

16.МОЖАЙКІНА Олександра, магістрантка ОПП «Середня 

освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))» 

Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини – Фольклорна основа твору «Україна. Картини часу 

та людей» Юліуша Струтинського 

17.МОСКАЛЕНКО Анна, студентка ОПП «Середня освіта. 

Мови і літератури (польська, українська)» Хмельницького 

національного університету – Із вдячністю до Польщі… 

18.ОЛІЙНИК Дар᾿я, студентка ОПП «Філологія. Мови і 

літератури (англійська, іспанська)» Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини – Лексико-

семантичні групи англіцизмів у польській мові 

19.ПОПИК Наталія, магістрантка ОП «Польська філологія. 

Медіакомунікації» Люблінського католицького університету імені 

Іоана Павла ІІ, Польща; магістрантка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Функціонування 

латинізмів у польській та українській мовах: порівняльний аспект 

20.СЛІВСЬКА Анастасія, студентка ОПП «Філологія. 

Польська мова і література, друга мова – англійська»; КИРЯЧОК 

Юлія, студентка ОПП «Філологія. Польська мова і література, друга 

мова – англійська» Хмельницького національного університету – 

Діяльність польських просвітителів у західних регіонах України 

21.СТОРОЖУК Діана, магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – Роль 

міжкультурної взаємодії в процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів польської мови 

22.СТИНГАЧ Катерина, магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – Структура 

звертань у польському прозовому дискурсі 
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23.ТОКАР Яна, магістрантка ОП «Польська філологія» 

Ягеллонського університету, Польща; магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – Семантика 

польських та українських флоролексем із числовим компонентом 

ʼстоʼ і ʼтисячаʼ: порівняльний аналіз 

24.ТОНКОШКУРА Віта, магістрантка ОП «Польська 

філологія. Глотодидактика» Люблінського католицького університету 

імені Іоана Павла ІІ, Польща; магістрантка ОПП «Філологія. 

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» Хмельницького національного університету – Медіа як 

сучасний засіб вивчення польської мови українцями 

25.ФЕДОРЧУК Ірина, студентка ОПП «Філологія. Польська 

мова і література, друга мова – англійська»; САВЕЛЬЄВА Вікторія, 

студентка ОПП «Філологія. Польська мова і література, друга мова – 

англійська» Хмельницького національного університету – Історичні 

взаємозв’язки польського та українського народів 

26.ХАЛЕЦЬКА Анастасія, студентка ОПП «Середня освіта. 

Мови і літератури (польська, українська)» Хмельницького 

національного університету – Оборона Камʼянецької фортеці: роль 

Є. Володиєвського 

27.ШАБАТУРА Анна, студентка ОПП «Філологія. Слов’янські 

мови і літератури (переклад включно), перша – польська» 

Хмельницького національного університету – Wojna wskazuje nam kto 

jest naprawdę człowiekiem… 

28.ШЕВЧУК Марія, студентка підготовчих курсів Ягеллонського 

університету, Польща; студентка ОПП «Середня освіта. Мови і 

літератури (польська, українська)» Хмельницького національного 

університету – Роль польської мови для моєї майбутньої 

спеціальності 

29.ЯРЕМЕНКО Анна, магістрантка ОПП «Середня освіта 

(Українська мова і література. Мова і література (польська))» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини – Тематичне розмаїття дум у літературній спадщині 

поета «української школи» в польській літературі 

Августа Бельовського 
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ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Звіт керівників секцій. 

2. Прийняття ухвали семінару. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Відповідальні за випуск – Н. В. Подлевська, 

Н. М. Торчинська 

 

 

 

Комп’ютерний набір, макетування – 

Н. М. Торчинська 

 
 

 

  

 


