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ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 

 

«ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ  

ТА НЕСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ» 

 

Голова оргкомітету – Вінтонів Михайло Олексійович, доктор 

філологічних наук, професор кафедри української мови Донецького 

національного університету 

Заступник голови оргкомітету – Хорошков Микола Миколайович, 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології 

Маріупольського державного університету  

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

 

Грачова Тетяна Миколаївна, заступник декана факультету філології та 

масових комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

філології Маріупольського державного університету 

Дворянкін Віктор Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Євмененко Олена Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Коновалова Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Мельничук Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Романенко Лідія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 
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ПРОГРАМНИЙ ОРГКОМІТЕТ 

Голова Програмного оргкомітету – Булатова Олена Валеріївна, 

перший проректор, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної 

економіки Маріупольського державного університету  

Заступник голови Програмного оргкомітету – Безчотнікова Світлана 

Володимирівна, декан факультету філології та масових комунікацій, доктор 

філологічних наук, професор кафедри соціальних комунікацій Маріупольського 

державного університету 

 

Члени програмного оргкомітету: 

 

Ага-заде Галина Моїсеївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології Бакинського слов’янського університету (м. 

Баку, Азербайджан) 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Донецького національного університету  

Калько Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Коваль Людмила Михайлівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського  

Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

Маріупольський державний університет 

Факультет філології та масових комунікацій 

(вул. Матросова, 5) 

 

26 КВІТНЯ 

Реєстрація учасників семінару: 10.00 – 11.00 (ауд. 206) 

Робота семінару: 11.00 – 15.00 (ауд. 305) 

27 КВІТНЯ 

Робота семінару: 9.00 – 13.00 (ауд. 305) 

Перерва: 13.00 – 14.00 

Підведення підсумків: 14.00 – 14.30 (ауд. 305) 

 

Виголошення доповіді – 10 хвилин 

Обговорення – 5 хвилин 

 

РОБОТА СЕМІНАРУ 

26 квітня 2016 року  Факультет філології та масових 

11.00 – 15.00  комунікацій, 3 поверх, ауд. 305 

       

        Голова – Михайло Вінтонів  

        Секретар – Марія Нікольченко 

 

Вітальне слово Безчотнікової Світлани Володимирівни, декана 

факультету філології та масових комунікацій, доктора філологічних наук, 

професора кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного 

університету 
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1. Синтаксичні новації в українській публіцистиці початку XXI ст.: 

типологійні та функційні вияви 

Вінтонів Михайло Олексійович,  

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Донецького національного університету  

 

2. Предикат процесу як семантико-синтаксичний корелят головного 

компонента односкладних дієслівних речень у сучасній українській 

літературній мові 

Коваль Людмила Михайлівна,  

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського  

 

3. Синтаксичне функціювання інфінітива в середньонаддніпрянських 

говірках 

Мартинова Ганна Іванівна, 

доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

4. Проблеми перекладу українських фразеологізмів азербайджанською 

мовою 

Ага-заде Галина Моїсеївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Бакинського слов’янського університету (м. Баку, Азербайджан) 
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5. Етнокультурний стереотип як транслятор соматичного культурного 

коду українців 

Семашко Тетяна Федорівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної 

української мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

6. Лінгвістичний атлас лексики на позначення рис людини в 

українських східностепових говірках Південної Донеччини: загальні 

засади картографування  

Дворянкін Віктор Олександрович,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології 

Маріупольського державного університету 

 

7. Дієіменник у спектрі віддієслівних мовних утворень 

Пономаренко Катерина Вікторівна,  

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мов і методики 

їх викладання Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т. Г. Шевченка 

 

8. Чинники словотворчої спроможності префіксальних дієслів руху в 

українській мові  

Сегін Любомир Васильович,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
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9. Ойконіми Черкащини з кінцевим компонентом -нц(і) 

Денисенко Зоя Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

10. Типологические особенности компаративных конструкций на 

материале русского и немецкого языков 

Воєводіна Ніна Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології 

Маріупольського державного університету 

 

11. Точність приблизності: типологічні риси 

Морєва Галина Георгіївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології 

Маріупольського державного університету 

 

12. Наукові підходи до класифікацій мультимедійних історій 

Нестеренко Олеся Анатоліївна,  

завідувач навчальної лабораторії (телестудії) кафедри журналістики, 

реклами і PR-технологій Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

13. Репрезентація атрибутивності в говірці с. Гельмязів Золотоніського 

району Черкаської області 

Камінська Юлія Олександрівна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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14. Імператив у системі граматичних категорій: статус, функції 

Бортун Каріна Олександрівна,  

аспірант кафедри української мови Донецького національного 

університету  

 

15. Типологійні ознаки темпоральних прислівників в українській та 

італійській мовах 

Грачова Аліна Вадимівна,  

аспірант кафедри української філології Маріупольського державного 

університету 

 

16. Класифікаційні засади дослідження порівняльних сполучників 

Донік Ольга Михайлівна, 

аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

17. Типологія мотивації заголовків творів сучасної української 

літератури 

Юлдашева Людмила Петрівна, 

аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

18. Мовна репрезентація концепту ЛЮДИНА в поетичному дискурсі 

В. Симоненка 

Височина Наталія Вікторівна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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19. Обігрування фразеологічних одиниць як елемент мовної гри 

Косменюк Вікторія Юріївна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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РОБОТА СЕМІНАРУ 

Продовження засідання 

27 квітня 2016 року  Факультет філології та масових 

9.00 – 13.00  комунікацій, 3 поверх, ауд. 305 

 

        Голова – Михайло Вінтонів  

        Секретар – Марія Нікольченко 

 

1. Аспектуальний «портрет» дієслівної лексеми та інструментарій його 

створення 

Калько Микола Іванович, 

доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

2. Синкретичні складносурядні речення в українській літературній 

мові 

Шитик Людмила Володимирівна, 

доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

3. Функції онімів у сучасних рекламних текстах 

Вінтонів Тетяна Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і прикладного 

мовознавства та слов’янської філології Донецького національного 

університету  
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4. Категорія результатива в українській мові 

Голоцукова Юлія Олександрівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології та 

перекладу Маріупольського державного університету 

 

5. Динамика слова: развитие многозначности и становление 

синонимических рядов 

Гусєва Олена Іванівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології та 

перекладу Маріупольського державного університету 

 

6. Повтор як авторизаційний прийом у публіцистичному дискурсі 

Шатілова Олена Сергіївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського 

 

7. Інноваційна лексика з негативною конотацією в мові українських 

мас-медіа 

Орєхов Валерій Володимирович, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Маріупольського державного університету 

 

8. Лексико-грамматическое оформление предметно-модальных 

модусных категорий в современных публицистических текстах 

Нетреба Марина Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Маріупольського державного університету 
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9. Вербальна репрезентація етичної оцінки концепту ПРАВДА в 

українських прислів’ях 

Калько Валентина Володимирівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

10. Реченнєвословотвірний потенціал предиката існувати в українській 

мові 

Лонська Людмила Іванівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

11. Мова ворожнечі в ЗМІ 

Таран Алла Анатоліївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

12. Гендерні аспекти рекламного дискурсу 

Гутнікова Алла Володимирівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології 

Маріупольського державного університету 

 

13. Оказіоналізми на позначення людини в англійській мові 

Пефтієва Олена Федорівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та 

перекладу Маріупольського державного університету 
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14. Теорія конотативності власних імен: лінгвокраїнознавчий аспект (на 

матеріалі англійської, української, російської мов) 

Канна Вікторія Юріївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та 

перекладу Маріупольського державного університету 

 

15. Лінгвістичні особливості базових емоцій (на матеріалі англомовних 

та італомовних художніх творів У. Еко) 

Рибалка Ірина Сергіївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології 

Маріупольського державного університету 

Федорова Юлія Геннадіївна, 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської 

філології Маріупольського державного університету 

 

16. Проблема частиномовної класифікації в сучасній лінгвістичній теорії 

Хохрякова Лариса Федорівна,  

старший викладач кафедри української філології Маріупольського 

державного університету  

 

17. Структурна характеристика мовного сленгу 

Мельник Анжеліка Юріївна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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18. Оновлення суспільно-політичної лексики мас-медіа 

Костенко Тетяна Олексіївна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

19. Семантичне ускладнення складених присудків 

Собко Ірина Іванівна, 

студентка І курсу магістратури ННІ української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 

Грачова Тетяна Миколаївна, заступник декана факультету філології та 

масових комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

філології Маріупольського державного університету 

Євмененко Олена Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Коновалова Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Мельничук Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Нікольченко Марія Владиславівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української філології Маріупольського державного 

університету 

Романенко Лідія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 

Хорошков Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології Маріупольського державного університету 
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