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Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор 

з наукової роботи 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.  

Анікіна Інесса Валеріївна – 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.  

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.  

Цибульська Наталія Сергіївна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.  

  

   



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

V 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): 

Роль лінгвістики тексту у підготовці майбутніх вчителів української мови і 

літератури (психолінгвістики та культуромовний аспект).  

Торчинський Михайло Миколайович (доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології, Хмельницький національний 

університет): Екстралінгвальна інформація про денотат як елемент комплексної 

характеристики власного особового імені.  

Анікіна Інесса Валеріївна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Мотивационные модели отглагольных 

наименований лиц в современном русском языке.  

Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний 

університет):  



Медіакомунікативні технології у викладанні польської мови як іноземної. 

Полякова Тетяна Михайлівна (кандидат філологічних наук, зав.сектором 

російської мови відділу мов України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні 

НАН України, м. Київ): Украинская лингвокультура в рассказе И.Бунина 

«Казацким ходом».  

Осіпчук Галина Валентинівна (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Лексема ОБЛИЧЧЯ як засіб вираження 

зовнішності людини в романі Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем».  

Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, Хмельницький національний університет): 

Антропонімікон роману О. Токарчук «Книги Якова».  

Черевченко Олександр Миколайович (кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Етнокультурне тло методики  

викладання зарубіжної літератури.   

Поліщук Леся Борисівна (кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Особливості перекладу 

казкового твору (на матеріалі казки А. Мілна «Вінні Пух і всі всі всі»).  

Черевченко Вікторія Валентинівна (кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Генеза 

урбаністичних образів у європейській поезії початку ХХ століття.  

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

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 



Павла Тичини): Організація та проведення практичного заняття «Класифікація 

приголосних звуків української мови»  з використанням ІКТ в умовах 

дистанційного навчання.  

Голоднюк Сніжана Костянтинівна (викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Дослідження етапів становлення фонологічних систем 

східнослов'янських мов.  

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

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Різниця у витлумаченні утворень типу nomina actionis в польській та 

українській лінгвістичних традиціях.  

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ»  

  

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.  

  

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Діалектна лексика як джерело етнолінгвістичних студій.  



Білецька І. О. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Місце концепту “multiculturalism” на концептному 

«Олімпі» сучасної когнітивної лінгвістики.  

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): 

Семантикостилистические особенности функционирования диалектизмов в 

произведениях В. Астафьева.  

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Семантика слова «покуття» в етнокультурному контексті.  

Гурський І. Ю. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Змістові 

параметри концепту CORONAVIRUS.  

Дробаха Л. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

філології, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського): Особливості номінації лексичних одиниць з культурним 

компонентом.  

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Дієслівна метафора Надійки Гербіш (на матеріалі збірки «Теплі 

історії до кави»).  

Камінська М. О. (кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Сучасне 

поняття мультимодального дискурсу.  



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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Проповідницький дискурс  як феномен сучасної релігійної 

комунікації.   

Кришко А. Ю. (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії 

та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): The theory of valence.  

Лаухіна І. С. (кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Структурні особливості концепту DREAM.  

Лукіянчук І. В. (викладач кафедри української мови та методики її навчання, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Граматична частиномовна периферійність прикметника.  

Остапенко І. О. (кандидат юридичних наук, Київський національний 

університет ім. Т. Г. Шевченка): Юридична лінгвістика на сучасному етапі: 

проблеми та перспективи розвитку.  

Паладьєва А. Ф. (кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Вербалізація концепту WAR у британському мас-медійному 

дискурсі.  

Петров О.  О. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної 

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Методологічні 

проблеми зіставної лінгвокультурології.  



Побережник О. В. (викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Структурні параметри концепту WORK.  

Постемська І. С. (асистент кафедри німецької філології, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): 

Типологія концептів у сучасній лінгвістиці.  

Розгон В. В. (кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови 

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Прислівники сучасної української мови у функційній сфері 

прийменника.  

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

Хмельницький національний університет): Лексика на позначення 

міфологічних і демонологічних істот в українському та польському фольклорі: 

етнолінгвістичний аспект.  

Ян Генцян (викладач-стажист кафедри теорії та практики іноземних мов, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Новітні 

підходи до класифікації неологізмів сучасної китайської мови.  

  

 СЕКЦІЯ «СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ»  

  

Керівник: Поліщук Леся Борисівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Секретар: Лукіна Лія Русланівна – викладач кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету імені  

Павла Тичини.  



Авчіннікова Г. Д. (кандидат педагогічних наук‚ доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Лінгвоконцептологія в художньому та нехудожньому ракурсах.   

Беценко Т. П. (доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови і літератури, Сумський  державний  педагогічний університет 

ім. А. С. Макаренка): Сучасні підходи до філологічного аналізу художнього 

тексту. Вишивана Н. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької філології, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського): Особливості функціонування емоційно-

експресивних часток у німецькій художній літературі.  

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

методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Актуальні проблеми структури і прагматики релігійного 

медіатексту.  

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Стилистическая роль 

ономастической лексики в художественном тексте.  

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Соматизм серце як мовний засіб відображення 

психоемоційного стану людини в художньому прозовому тексті.  

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

мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини): Функціонально-стилістичний та нормативно-

стилістичний аналіз сучасного українського медіа простору.  



Шуляк С. А. (доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет 

імені  

Павла Тичини): Ритмічна структура текстів українських замовлянь.  

  

  

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»  

  

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.  

  

  

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

українознавства та методик їх навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Творчі взаємини А. Міцкевича і Т. Шевченка. 

Ігнатова О. М. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької 

філології, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського): Типи літературної творчості в художній літературі 

німецькомовних країн.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Образ героя у творчості 

Северина Гощинського.  



Матковський О. М. (провідний концертмейстр кафедри хореографії та 

музичноінструментального виконавства навчаль, Сумський  державний  

педагогічний університет ім. А. С. Макаренка): Кобзарське мистецтво в 

українському фольклорі.   

Мельник Т. М. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної 

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Гендерний дискурс у 

літературі.  

Пилипенко Т. М. (учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, 

старший учитель, Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Уманської міської ради 

Черкаської області): Образ мислителя-самородка в оповіданні Мо Яня «Геній».  

Пушкарьов Ю. І. (кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри 

військової підготовки, Сумський державний університет): Військовополітична 

тематика у творчості сучасних українських письменників.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Літературно-критична 

спадщина Івана Франка.  

Нетупська Т.  М. (вчитель зарубіжної літератури Дмитрушківського ліцею 

Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області): 

Символіка образів казкової філософської драми Моріса Метерлінка «Синій 

птах».  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Творчість Івана Франка у 

дихотомії часопростору.  

  



  

СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ГОРИЗОНТИ МОВОЗНАВЧИХ, 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ГАЛУЗІ ПОЛОНІСТИКИ»  

  

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.  

Балицька Р. В. (старший  викладач  кафедри  слов'янської  філології, 

Хмельницький національний університет): Зіставна фонетика: подвійність у 

вимові голосних, приголосних та буквосполучень в польській мові та її 

відображення у інших слов'янських мовах.  

Войталюк С. В. (викладач кафедри слов'янської філології, Хмельницький 

національний університет): Особливості відмінювання прізвищ іншомовного 

походження в польській мові.  

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Польська та українська середньовічна поезія: фразеологічні 

паралелі.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Український фольклор у 

творчості польських письменників представників «української школи».  



СЕКЦІЯ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»  

   

Керівник: Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Секретар: Голоднюк Сніжана Костянтинівна – викладач кафедри 

слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

 

Богословська О. Б. (учитель української мови і літератури комунальної 

установи  Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6): Формування 

медіакультури  школярів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу.   

Веремюк Л. Л. (кандидат педагогічних наук‚ доцент кафедри теорії та 

практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Інноваційні методи викладання іноземних мов.  

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

літератури, українознавства та методик їх навчання,  Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Методика вивчення 

етнокультурної символіки українців на заняттях з української літератури у ЗВО.  

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

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): 

Впровадження методу брейнстормінгу у процес підготовки студентів-філологів.   

Казак Ю. Ю. (старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

здобувач ОНР «доктор філософії», Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини): Фактори, які зумовлюють ефективність  



дистанційної фахової підготовки вчителів німецької мови НУШ на сучасному 

етапі.   

Кириченко В. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Реакція дидактичних принципів 

у позакласній роботі з літератури.  

Литвиненко В. Ю. (старший викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини):   

Актуальність вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку.  

Мазна Н. М. (учитель української мови і літератури Воскресенської НВК: ЗОШ 

ІІІІ ступенів Буринського району Сумської області): Краєзнавча робота у 

старших класах як засіб патріотичного виховання учнів.  

Малащук-Вишневська Н. В. (кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): Фахова 

підготовка перекладачів-філологів в умовах пандемії.  

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

та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини): Особливості профільного навчання української мови у середніх 

закладах освіти.  

Матіюк Д. В. (кандидат педагогічних наук, асистент кафедри німецької 

філології, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського): Особливості розвитку неперервної освіти в Австрії за 

ознаками індивідуалізації та диференціації.   

Миколенко Н. І. (учитель української мови і літератури Роменської ЗОШ №4 

Роменської міської ради Сумської області): Лінгвістичне краєзнавство у 

позакласній роботі вчителя-філолога.  



Осіпенко Н. С. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини): Інноваційні підходи в змісті 

вивчення навчальної дисципліни «Літературна критика».  

Підопригора Ю. О. (вчитель української мови та літератури комунальної 

установи Сумська ЗОШ І–ІІІ ступенів №15 ім. Д. Турбіна, м. Суми): Методи 

аналізу художнього тексту на уроках літератури у шкільній практиці.  

Підопригора Ю. О. (вчитель української мови та літератури комунальної 

установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Д. Турбіна, м. 

Суми): Новітні підходи до викладання української мови у старших класах в 

контексті концепції Нової школи.  

Ранюк О. П. (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

слов’янської філології, Хмельницький національний університет): Розвиток 

мотивація до вивчення польської мови у студентів як джерело професійного 

розвитку викладача  

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

мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини): Використання діалогово-комунікаційних технологій у процесі 

підготовки студентів-філологів.  

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

комунікації, світової літератури та перекладу, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського): До питання 

викладання зарубіжної літератури ХХ століття: проблемний підхід та виховний 

аспект.  

Цибульська Н. С. (викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної 

літератури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 



Тичини): Вплив дистанційного навчання на співзалежність компонентів 

триєдиної мети уроку.  

  

СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ  

  

Куян Д. М. (магістрант факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини): Перфективація 

дієслів руху/переміщення в сучасній українській мові.  

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Розгон В. В.  

Сердюк К. І. (студентка ІІ курсу 221 групи слов’янського відділення 

факультету іноземної та слов’янської філології, Сумський державний 

педагогічний університет ім А. С. Макаренка): Основи топонімічних 

досліджень у роботі вчителя-словесника.   

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  

Зленко А. О. (студентка-магістрантка V курсу 253 групи факультету іноземної 

та слов`янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка (м. Суми)): Поетика художнього простору у прозових творах 

Василя  Голобородька.   

Зленко А. О. (студентка-магістрантка V курсу 253 групи факультету іноземної 

та слов`янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. 

А. С. Макаренка (м. Суми)): Час і простір у поетичній творчості Василя 

Голобородька.  

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  



Михно Л. П. (магістр Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка (м. Суми)): Актуальні питання стилістичного аналізу 

художнього тексту.  

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  

Сердюк К. І. (студентка ІІІ курсу 231 групи слов’янського відділення 

факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного  

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (м. Суми)): Астрономічні образи 

–символи   у віршовій  мові Андрія Малишка: семантика і поетика.  

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  

Некрасова А. В.  (студентка-магістрантка V курсу 253 групи факультету 

іноземної та слов`янської філології Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка (м. Суми)): Фітоніми у поетичному дискурсі 

Івана Малковича.  

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  

Дьоміна М. О.  (студентка 832 групи навчально-наукового інституту  культури 

і  мистецтв Сумського державного педагогічного університету  ім. А. С. 

Макаренка): Використання музики на уроках української літератури у школі.  

Науковий керівник – д. філол. наук, проф. Беценко Т. П.  

Вокалюк Л. (магістрантка І курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Трансформаційні 

особливості під час перекладу з англійської мови на українську.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Авчіннікова Г. Д.  

Кацюра О. (магістрантка І курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Специфіка жанру 

прес-релізу в англомовному PR-дискурсі.  



Науковий керівник – канд. пед. наук, Авчіннікова Г. Д.  

Марков Б. (магістрант І курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Переклад гіпербол в 

медіа-шоу.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Авчіннікова Г. Д.  

Сидорчук В. (магістрантка І курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Переклад 

національних реалій у казках з англійської мови на українську.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Авчіннікова Г. Д.  

Чмеренко М. (магістрантка І курсу факультету іноземних мов, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Про переклад 

художніх речень з інверсією з англійської мови на українську.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Авчіннікова Г. Д.   

Рожко Л. І. (магістрантка 256-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Ідеал 

жінки в давній українській літературі.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Осіпенко Н. С.  

Романчук А. Ю. (магістрантка 256-м групи факультету української філології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини): Жінки у 

житті й творчості О. Довженка: образи і прообрази.  

Науковий керівник – канд. пед. наук, Осіпенко Н. С.  

 


