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Умань 

Проблеми 

слов’янської філології 



ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«Проблеми слов’янської філології» 

 

Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

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. 

Коломієць Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, заступник декана факультету української філології 

з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Петров Олександр Олександрович –кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету. 

Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 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. 

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, 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. 

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

літератури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Килимиста Оксана Вікторівна – викладач-стажист кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Толокольніков Ірина Михайлівна – викладач-стажист кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ:  
08.30–13.00  год. Відкриття семінару. Пленарне засідання.  

Інформація для приєднання до зустрічі на платформі Google Meet: 

meet.google.com/tbn-ccda-nfn 

13.00–13.30 год. Перерва.  

13.30–19.00 год. Секційні засідання (про приєднання до зустрічі на платформі Google Meet 
інформує секретар секції). 

 

РЕГЛАМЕНТ:  
Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хвилин.  

Обговорення – до 5 хвилин. 

Виступ на секційному засіданні – до 7 хвилин. 

Обговорення – до 5 хвилин. 
  

https://meet.google.com/tbn-ccda-nfn?hs=224


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово 

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, 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 Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Використання інтерактивних методів і прийомів 

у процесі вивчення лексикології та фразеології в курсі сучасної української 

літературної мови». 

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор 

кафедри української філології Хмельницького національного університету): 

«Проблема виокремлення в українській мові займенника як окремої частини мови». 

Полякова Тетяна Михайлівна (кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектором російської мови відділу мов України Інституту 

мовознавства імені О. О. Потебні НАН України): «Складні лексеми з іншомовним 

компонентом у сучасній російській мові (на матеріалі російськомовних мас-медіа 

України)».  

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Тема війни і миру в польській новітній 

літературі». 

Петров Олександр Олександрович (кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського): 

«Перспектива зіставно-лінгвокультурологічних досліджень у сучасному 

мовознавстві». 

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету): «Новітні 

методики викладання слов’янських мов в умовах реалізації Концепції Нової 

української школи». 

  



Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов'янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ як лінгвокультурний 

концепт».  

 

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВІСТИКА В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ» 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри  

слов’янських мов та зарубіжної літератури Анікіна І. В., 

секретар: викладач-стажист Толокольнікова І. М. 

 

Авчіннікова Галина Дмитрівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Специфіка запозичення лексичних одиниць 

з німецької мови в українську». 

Білецька Ірина Олександрівна (доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Мовна репрезентація концепту 

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ у дискурсивному просторі української та англійської мов». 

Задояна Лариса Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Лінгвістичний аналіз 

української термінології цукрового виробництва». 

Камінська Марина Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент викладач 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського): 

«Імпліцитність в сучасному мультимодальному дискурсі». 

Комарова Зоя Іванівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання  Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Інвективна лексика як засіб вираження емоції гніву 

в художньому дискурсі». 

  



Лаухіна Інна Станіславівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Структура французьких апелятивів, утворених від власних 

назв». 

Лукіянчук Інна Володимирівна (викладач кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Морфологічні засоби вираження належності предмета особі в сучасній українській 

мові». 

Молодичук Ольга Андріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання  Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Функціонування числівників у фразеологізмах». 

Ніколіч Ігор Едуардович (викладач-стажист кафедри практичного мовознавства 

факультету української філології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Комп’ютерна лінгвістика: сучасні парадигми 

дослідження». 

Паладьєва Алла Федорівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Концепт CORONAVIRUS як предмет дослідження 

в лінгвістичних студіях України». 

Побережник Ольга Валентинівна (викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Підходи до класифікації кольоронімів у сучасній французькій мові». 

Розгон Валентина Володимирівна (кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Вербалізація розумової діяльності 

людини в сучасному художньому дискурсі». 

Філіппович Таміла Миколаївна (викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Використання гуцульського діалекту в перекладах Миколи Лукаша (на матеріалі 

поезії Ф. Г. Лорки)». 

Хлистун Ірина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Метафора 

в есеїстичному мовленні».  



Царалунга Інна Богданівна (доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української філології, гуманітарно-педагогічний факультет, Хмельницький 

національний університет): «Унормування дієслівної парадигми української мови 

(за матеріалами грамот XIV–XV ст.)». 

Шиманська Вікторія Олегівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Українська мова в умовах білінгвізму: вчора, 

сьогодні, завтра». 

Янчишин Анатолій Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету): «Особливості 

назвотворчих процесів українських музичних гуртів ХХІ ст.» 

 

СЕКЦІЯ «ЛІНГВОДИДАКТИКА»  

 

Голова: кандидат філологічних наук, старший викладач Поліщук Л. Б., 

секретар: кандидат філологічних наук, старший викладач Черевченко В. В. 

 

Авраменко Валентина Іванівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Формування 

профeсійної компeтeнтності у здобувачів eкономічної освіти засобами національної 

тeрмінології». 

Балицька Регіна Владиславівна (старший викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету): «Оновлення освітніх технологій 

навчання іноземних мов». 

Гавриш Марія Михайлівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету): «Особливості 

організації соціолінгвістичної практики студентів-філологів у ВШ». 

Григоренко Тетяна Володимирівна (доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Роль проєктної діяльності в процесі навчання 

обдарованої особистості на уроках української мови». 

  



Денисюк Ірина Анатоліївна (старший викладач кафедри практичного 

мовознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Формування професійних мовленнєвих компетенцій 

у майбутнього вчителя-словесника». 

Казак Юлія Юріївна (старший викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Інноваційні технології викладання німецької мови у ЗВО». 

Коваль Таїсія Петрівна (старший викладач кафедри української філології 

Хмельницького національного університету): «Лінгвістичні основи сміху та гумору 

у викладанні філологічних дисциплін у ВШ». 

Кучеренко Ірина Анатоліївна (доктор педагогічних наук, професор кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Особистісно 

орієнтована спрямованість мовного навчання». 

Литвиненко Віктор Юрійович (старший викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Гурток французької мови у загальноосвітніх навчальних 

закладах». 

Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна (кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та 

перекладу Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського): «Формування перекладацької компетентності 

студентів мовних спеціальностей». 

Матківська Вікторія Вікторівна (асистент кафедри міжкультурної комунікації, 

світової літератури та перекладу Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського): «Зарубіжний досвід вивчення 

специфіки функціонування категорії хронотопу». 

Нетупська Тетяна Миколаївна (вчитель зарубіжної літератури Дмитрушківського 

ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області): 

«Формування ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури в старшій 

профільній школі: практичні поради». 

  



Поліщук Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Жанрова специфіка епічних творів та їх місце 

в шкільній програмі». 

Савчук Наталія Михайлівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Формування 

готовності до професійного спілкування студентів у процесі вивчення української 

мови на основі особистісно-орієнтованого підходу». 

Січкар Світлана Анатоліївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Використання комп’ютерногенерованих конкордансерів під час 

лінгвометодичної освіти студентів-філологів». 

Ющишина Оксана Миколаївна (доцент кафедри української філології 

Хмельницького національного університету): «Початковий етап вивчення лексики і 

граматики української мови як іноземної». 

 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО» 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Осіпчук Г. В., 

секретар: старший викладач Ревук Ю. О. 

 

Денисюк Оксана Юріївна (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Антропоморфні міфологічні персонажі трилогії 

Стефана Дарди «Дім на Вирембах»». 

Зарудняк Наталя Іванівна (старший викладач кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Місце «Слова о полку Ігоревім» у світовій 

літературі доби Середньовіччя». 

Йовенко Лариса Іванівна (доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Спільні мотиви в творчості 

А. Міцкевича і Т. Шевченка».  



Кириченко Віта Григорівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Образ Івана Мазепи 

в творах Ю. Б. Залеського та М. Костомарова». 

Новаківська Людмила Володимирівна (доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Національний код як особливість метамодерністської літератури в прозі для дітей 

українських письменників». 

Олійник Любов Валентинівна (доцент кафедри української філології 

Хмельницького національного університету): «Жанрова специфіка і проблематика 

творів Сергія Гридіна для дітей та юнацтва». 

Павленко Марина Степанівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Перепрочитання 

«Лісової пісні» Лесі Українки в контексті сучасного літературознавства». 

Папушина Валентина Антонівна (доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету): «Вирішення 

в сучасній літературі злободенних питань існування цивілізації (на прикладі творчості 

Абдулразака Гурни)». 

Пархета Любов Петрівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини): «Богдан Залеський – співець 

козацької України».  

Шевчук Людмила Григорівна (вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради): «Інтернет-

література як результат кризових явищ у суспільстві». 

 

СЕКЦІЯ «ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА СТИЛІСТИКА» 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Циганок О. О., 

секретар: викладач-стажист Килимиста О. В. 

Березовська Ганна Григорівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Етнолінгвістичний аспект дослідження номінації 

одягу в східноподільських говірках».  



Брик Марина Мурманівна (кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського): «Мовні 

засоби реалізації образу чужої культури в художньому тексті». 

Гончарук Валентина Анатоліївна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Етнолінгвістичний 

зміст українського народного мистецтва». 

Горячок Інна Владиславівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету): «Особливості 

застосування сократівського діалогу в процесі вивчення слов’янських мов». 

Гурський Ігор Юрійович (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Стилістичні функції оказіоналізмів у повісті «Чарлі і шоколадна фабрика» 

британського письменника Роальда Даля». 

Дуденко Олена Володимирівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Сленгізми в художньому дискурсі 

Сергія Жадана: структура і функції». 

Жила Тетяна Іванівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Родинні цінності в текстах релігійної періодики». 

Коломієць Інна Іванівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Сучасні тенденції персвазійного впливу християнської 

проповіді». 

Кришко Анна Юріївна (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини): «Етнологічні засади вивчення англійської мови». 

Осіпенко Наталія Сергіївна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Лінгвофольклорний 

аналіз «Пісні про рушник» Андрія Малишка». 



Санівський Олександр Михайлович (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Концентр «Україна – 

мова» в творчій спадщині Б. Грінченка». 

Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету): «Стилістичні 

функції чужого мовлення (на прикладі наукового дискурсу»)». 

Циганок Оксана Олександрівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Концентр «Україна – 

мова» в творчій спадщині І. Франка». 

Цимбал Наталія Андріївна (кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Асоціативно-

мотиваційні відношення в українській науково-технічній термінології». 

Шуляк Світлана Андріївна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

практичного мовознавства факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Етнолігвістика й 

лінгвокогнітологія замовлянь у світлі теорії наукових парадигм». 

Янчишина Яна Валеріївна (кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник Хмельницького обласного літературного музею): «Мовні засоби і 

стилістичні фігури в творчості В. Міхалевського (на матеріалі збірки «Цукерково-

букетні вірші»)». 

 

СЕКЦІЯ «ПОЛОНІСТИКА» 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Черевченко О. М., 

секретар: викладач Лукіна Л. Р. 

Войталюк Світлана Василівна (викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету): «Тенденції та особливості вивчення 

лексики польської мови студентами українських ЗВО». 

Гонца Ірина Семенівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Трансонімізація як різновид лексико-семантичного словотвору 

польських пресонімів».  



 

Килимиста Оксана Вікторівна (викладач-стажист кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Аналіз польськомовного тексту на заняттях із польської мови 

з використанням техніки критичного мислення». 

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

літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Лексико-фразеологічні засоби емоційно-експресивного впливу 

в сучасній польській проповіді». 

Ранюк Оксана Петрівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології Хмельницького національного університету): «Напрями інтенсифікації 

оволодіння польською мовою студентами спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа»». 

Сашко Ірина Сергіївна (доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету):«Krytyka przekładua tekstliteracki: wybrane problemy 

tłumaczenia współczesnejukraińskiej literatury na język polski». 

Толокольнікова Ірина Михайлівна (викладач-стажист кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Новаторські підходи у вивченні польської мови». 

Терещенко Людмила Вікторівна (старший викладач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету): «Функціонально-стилістичні 

особливості власних назв у польській літературній байці». 

 

СЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент Гонца І. С., 

секретар: викладач-стажист Ніколіч І. Е. 

 

Лапушанська Юлія (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Українська мова та література»)): «Чужомовна лексика в текстах 

послань Івана Вишенського». Науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор Царалунга І. Б. 

  



 

Ольхова Лілія (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Українська мова та література»)): «Мовотворчість Леоніда Глібова 

в контексті українського та світового досвіду літературного байкарства». Науковий 

керівник – доктор філологічних наук, професор Царалунга І. Б. 

Березецька Людмила (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська)): 

«Використання поезії Б. Лесьмяна як дидактичного матеріалу при вивченні польської 

мови в закладах освіти». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Подлевська Н. В. 

Копач Ірина (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська))»: 

«Формування в студентів навичок ономастичного аналізу польської казки». Науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Торчинська Н. М. 

Євин Максим (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Українська мова та література»)): «Мова та український футбол: 

соціолінгвістичний аналіз». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

Гавриш М. М. 

Лопушанська Яна (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Українська мова та література»)): «Функціонування української мови в юридичній 

сфері м. Хмельницького». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

Гавриш М. М. 

Іванова Вікторія (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська)): 

«Використання пісень Санах (Sanah) на заняттях польської мови». Науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ранюк О. П. 

  



Коваль Оксана (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Українська мова та література»)): «Особливості побутування власних 

назв географічних об’єктів Віньковеччини». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Янчишин А. М. 

Савчук Ганна (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Українська мова та література»)): «Мотиваційні ознаки власних назв 

кухонної техніки українського виробництва». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Янчишин А. М. 

Кримська Тетяна (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного університету (спеціальність 

«Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська))»: 

«Лексеми на позначення зовнішності фантастичних істот у романі «Відьмак» 

Анджея Сапковського». Науковий керівник – старший викладач Терещенко Л. В.  

Грицька-Анненкова Марина (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу 

гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету 

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

перша – польська)): «Біблійні фразеологізми з компонентом «дух, душа» в польській 

та українській мовах». Науковий керівник – старший викладач Терещенко Л. В.  

Бойко Марина (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 1 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Морфологічні та синтаксичні засоби відтворення локалізації людини 

у просторі на матеріалі творів В. Шкляра». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Розгон В. В. 

Біляк Юлія (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 3 курсу факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Загальнопедагогічні, науково-літературознавчі прийоми та їх застосування в процесі 

аналізу художнього тексту». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

старший викладач Поліщук Л. Б. 

Голик Марія (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 4 курсу факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): 

«Синоніми та антоніми в поезії С. Єсеніна». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Анікіна І. В.  



Григоренко Марія (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 3 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Філософська основа творів Джорджа Гордона Байрона 

(на матеріалі поеми «Каїн»)». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент Осіпчук Г. В. 

Комар Денис (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 2 курсу факультету іноземних 

мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): «Надія 

та абсурд у творчості Франца Кафки». Науковий керівник – кандидат філологічних 

наук, доцент Осіпчук Г. В. 

Капуловська Вікторія (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Архаїзми у творах О. С. Пушкіна». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Анікіна І. В. 

Гончарук Артем (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Роль художніх засобів у поезії Педро Кальдерона». Науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Анікіна І. В. 

Капуловська Вікторія (здобувач вищої освіти ОС «магістр» 2 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини): «Часопростір повісті-казки «Маленький принц» Антуана де Сент-

Екзюпері». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Осіпчук Г. В. 

Брижик Володимир (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 2 курсу, факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Мова та стиль А. Міцкевича». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Анікіна І. В. 

Маслюк Катерина (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 3 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Інноваційні методи навчання зарубіжої літератури». Науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач Поліщук Л. Б. 

Григоренко Марія (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 3 курсу, факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Експресивна лексика у творах М. Булгакова». Науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Анікіна І. В. 

  



Цимбаленко Ірина (здобувач вищої освіти ОС «бакалавр» 3 курсу факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини): «Своєрідність лірики як роду літератури та її місце в шкільній 

літературі». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 

Поліщук Л. Б. 

 


