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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

30 травня 
  

                       900  – 930                           Реєстрація учасників конференції 
                                                                         (м. Умань, вул. Садова, 28, вестибюль  
                                                                         корпусу № 3) 
 
                       1000  – 1200                       Пленарне засідання    
                                                               (конференц-зал корпусу № 3) 

 
                       1200  – 1300                       Обідня перерва 
 
                       1330  – 1600                       Секційні засідання 

    (корпус № 3) 
 

 
31 травня 

 
                          900 – 930                                   Сніданок 
                                                  
                          930 – 1100                                                 Секційні засідання 

   (корпус № 3) 
 
                          1100 – 1130                                               Кава-брейк 
                          
                          1130 – 1300                                               Секційні засідання 

    (корпус № 3) 
 
                                        1300 – 1400                                              Обідня перерва 
 
                                        1400 – 1500                                              Екскурсії 

 
                                        1500 –                                                          Підведення підсумків. Закриття конференції 
 
 
 
                                      Доповідь на пленарному засіданні – 15 хвилин 
                                       Доповіді на секційних засіданнях – 10 хвилин 

Виступ із повідомленням – 5 хвилин 
 

 
 
 
 
 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Програмний організаційний комітет конференції 
 
Владилена Сокирська – кандидат історичних наук, професор, проректор з 

наукового та міжнародного співробітництва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Валентина Коваль – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 
Оксана Зелінська – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Василь Денисюк – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Володимир Коваль – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри російського, загального та слов’янського мовознавства Гомельського 
державного університету імені Франциска Скорини. 
Інна Коломієць – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання, заступник декана з наукової роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Сергій Кураш – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

білоруської і російської філології Мозирського державного педагогічного 
університету ім. І. П. Шамякіна. 
Анатолій Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Володимир Олексенко – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри журналістики, декан факультету філології та журналістики 
Херсонського державного університету. 
Валентина Розгон – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Тетяна Тищенко – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, керівник Східноподільського 
лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Михайло Торчинський – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української філології Хмельницького національного університету 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Людмила Шитик – доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького. 



Робочий організаційний комітет конференції 
 
Ганна Березовська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Ірина Гонца – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини. 
Тетяна Григоренко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Олена Дуденко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  
Тетяна Жила – кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Інна Коломієць – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, заступник декана з наукової роботи. 
Зоя Комарова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Катерина Маслюк – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Ольга Молодичук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Мирослава Теляча – викладач-стажист кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету      
імені Павла Тичини. 
Вікторія Шиманська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Вітальне слово ректора Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, професора 
 Безлюдного Олександра Івановича 

 
Вступне слово проректора з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва Уманського державного педагогічного університету  
імені Павла Тичини, кандидата історичних наук, професора 

Сокирської Владилени Володимирівни 
 

Мирослава Баган (Київ, Україна).  
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. 
 
Михайло Вінтонів (Київ, Україна).  
ПРОСОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. 
 
Оксана Зелінська (Умань, Україна).  
ВИРАЖАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ У 

РЕЛІГІЙНИХ ТЕКСТАХ. 
 
Валентина Коваль (Умань, Україна).  
НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ В СИСТЕМІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. 

 
Ўладзімір Коваль (Гомель, Беларусь). 
ДЫЯЛЕКТНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ Ў ГЕНДЭРНЫМ ВЫМЯРЭННІ. 
 
Ганна Мартинова (Черкаси, Україна).  
ДИНАМІКА ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ГОВІРОК У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ. 
 
Анатолій Мойсієнко (Київ, Україна). 
СЛОВО В ДИНАМІЧНІЙ СИСТЕМІ ВІРША І. КАЧУРОВСЬКОГО. 
 
Володимир Олексенко (Херсон, Україна).  
СИНОНІМІЯ ПРЕПОЗИТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ В СКЛАДІ КОМПОЗИТНИХ 
УТВОРЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 

 
Марія Плющ (Київ, Україна).  
КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ ТА ЇЇ 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ-ВИСЛОВЛЕННЯ. 
 



Михайло Торчинський (Хмельницький, Україна).  
СТРУКТУРУВАННЯ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ В ПОЛЬСЬКІЙ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ «СЛОВ’ЯНСЬКА ОНОМАСТИКА». 
 
Людмила Шитик (Черкаси, Україна).  
СИНКРЕТИЗМ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ, ПІДРЯДНИХ ЗА ФОРМОЮ І 

СУРЯДНИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. 
 
Васіль Шур (Мазыр, Беларусь). БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКАЕ 

ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ Ў СІСТЭМЕ АНТРАПОНІМАЎ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦІЯ 1. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 
 

Керівники секції: д. філол. н., проф. Бар-Ашер М. 
д. філол. н., проф. Зелінська О. Ю. 

Секретар: к. філол. н., доц. Вінг Т. О. 
 

Моше Бар-Ашер (Єрусалим, Ізраїль). Етапи формування сучасної мови 
іврит. 

Роман Безлюдний (Умань, Україна). До питання інновацій у сучасних 
слов’янських мовах. 

Яна Бечко (Умань, Україна). Участь лексико-семантичних варіантів 
прикметника укр. гарячий у процесі фразеотворення. 

Тетяна Вавринюк (Кривий Ріг, Україна). Історія вивчення мовних засобів 
маніпуляції. 

Олена Ващенко, Олена Степанюк (Київ, Україна). Лексико-семантичне 
поле кольоронайменування СИНІЙ в українсько-чеських лінгвокультурних 
контактах. 

Тетяна Вінг (Умань, Україна). Лінгвістичні аспекти неймінгу (на матеріалі 
англомовних та україномовних брендів). 

Любов Власенко (Херсон, Україна). Динамічні процеси в суспільно-
політичній лексиці української мови початку ХХІ століття.  

Галина Войтенко (Умань, Україна). Когнітивні дослідження у сфері 
термінознавства. 

Ірина Глуховцева (Сєверодонецьк, Україна). Динамічні процеси у 
фразеології української мови. 

Антоніна Грицева (Хмельницький, Україна). Взаємодія термінологічної і 
нетермінологічної лексики у соціальному просторі ( на матеріалі преси). 

Петро Губич (Львів, Україна). До питання про укладання польсько-
українського словника пожежної термінології. 

Наталія Жуган (Черкаси, Україна). Ткацька лексика, пов’язана з 
підготовкою волокна до прядіння. 

Наталія Загоруйко (Умань, Україна). Лексичні норми мови професійного 
спілкування.  

Тетяна Зевченко (Умань, Україна). Багатомовність у слов’янських 
літературах: традиція і сучасність. 

Евгений Иванов (Могилев, Беларусь). Устойчивые афористические фразы 
как лингвистическая категория (на материале польского языка). 

Наталія Іванишин (Львів, Україна). Особливості перекладу музичної 
термінології з англійської мови на українську. 

Артур Іншаков (Кривий Ріг, Україна). Кольоропозначення у складі 
фразеологізмів. 

Оксана Кабиш (Київ, Україна). Динамічні процеси в лексиці сучасної 
української мови початку ХХІ століття. 

Тетяна Капелюшна (Умань, Україна). Фразеологія в слов’янському 
культурно-етнічному просторі. 



Світлана Климович (Херсон, Україна). Маркована лексика в українській 
блогосфері. 

Ірина Коробова (Київ, Україна). Трансформація семантики неозапозичень в 
українській мові. 

Інна Кравчук (Умань, Україна). Динамічні процеси у складі суспільно-
політичної лексики української та англійської мов. 

Тетяна Ліштаба (Кропивницький, Україна). Розмовна лексика в мові 
української публіцистики. 

Тетяна Лобода (Київ, Україна). Лексико-семантичні групи слів 
іншомовного походження (на матеріалі науково-навчальних текстів). 

Марія Маланюк (Львів, Україна). Особливості перекладу фразеологізмів та 
ідіоматичних висловів у мові ділових паперів.  

Валерія Малихіна (Хмельницький, Україна). Адаптація полонізмів до 
сучасної української мови. 

Юрій Моор-Мурадов (Тель-Авів, Ізраїль). Англіцизми в сучасному івриті. 
Надія Пашкова (Київ, Україна). Аксіологічне градуювання українських 

назв будівель. 
Юлия Петрушевская (Могилев, Беларусь). Украинские прототипы 

современных белорусских пословиц. 
Олександр Повар (Умань, Україна). Неморфологічні способи 

словотворення оказіоналізмів у сучасній українській мові. 
Оксана Пономарьова (Умань, Україна). Вербалізація семантичного 

простору назв людини за родом занять у лексичній та фразеологічній системах 
мови. 

Вікторія Пушкін (Хмельницький, Україна). Еквівалентність польських та 
українських фразеологізмів та проблеми їх перекладу. 

Оксана Руда (Умань, Україна). Особливості семантики польських та 
українських компаративних фразеологізмів. 

Наталія Свидницька-Ільків (Львів, Україна). Мотиваційна структура 
номінацій на позначення назв ігор в українській, польській та англійській мовах 

Людмила Смєнова (Київ, Україна). Нові дієслова в сучасній українській 
мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Альона Солодчук (Умань, Україна). Загальна характеристика 
фразеологічних одиниць та їх особливості. 

Ніна Степаненко (Полтава, Україна). Динамічні процеси в системі 
сучасної суспільно-політичної фразеології. 

Наталія Цимбал (Умань, Україна). Детермінологізація в сучасній 
українській літературній мові. 

Олександр Черевченко (Умань, Україна). Конотативний характер 
фразеологізмів у поетичному мовленні київських неокласиків. 

Галина Школа (Київ, Україна). Назви знарядь праці в порівняльних 
зворотах української та польської мов. 

Наталія Янчук (Житомир, Україна). Комунікативний потенціал лексико-
фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови. 
 



СЕКЦІЯ 2. ДИНАМІКА ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 
 

Керівники секції: д. філол. н., проф. Шитик Л. В. 
к. філол. н., доц. Розгон В. В. 

Секретар: к. філол. н., доц. Денисюк Т. К. 
 

Світлана Алексеєва (Київ, Україна). Семантико-граматичні засади 
функціонування парцельованого сурядного компонента у простому 
ускладненому реченні української мови. 

Юлія Ахмедова (Кропивницький, Україна). Варіанти українських особових 
імен подвійного роду. 

Яна Бондарук (Умань, Україна). До питання проблеми перекладу герундія в 
англійській мові. 

Карина Бортун (Донецьк, Україна). Функції імператива в офіційно-
діловому мовленні. 

Тетяна Бутулінська (Умань, Україна) Дієслова неповної особової 
парадигми в сучасній українській мові. 

Наталія Векуа (Київ, Україна). Семантична деривація: синхронний, 
діахронний і словотвірний аспекти. 

Галина Весельська (Житомир, Україна). Активізація сполучників мети в 
засобах масової інформації. 

Наталія Гальона (Київ, Україна). Зміна семантико-синтаксичних 
параметрів двовалентних віддієслівних іменників. 

Олександра Гашибаязова (Черкаси, Україна). Закономірності виникнення 
нових немотивованих конотативних значень прикметників. 

Людмила Гмиря (Київ, Україна). Семантична інтенція і синтаксична 
сполучуваність двовалентних дієслівних предикатів конкретної фізичної дії. 

Тетяна Денисюк (Умань, Україна). Особливості вживання віддієслівних 
іменників і дієслівних словосполучень у сучасній українській літературній мові. 

Олена Дияк (Київ, Україна). Структура і семантика складних слів з 
коренями на позначення коштовних металів. 

Ольга Донік (Черкаси, Україна). Семантико-синтаксичні функції 
порівняльно-зіставних сполучників. 

Марина Дорошенко (Київ, Україна). Типологійні параметри часток у 
сучасній українській мові. 

Наталія Дудик (Умань, Україна). Використання комп’ютерних технологій 
в дослідженні слов’янських мов. 

Ірина Дудко (Київ, Україна). Специфіка вияву дієслівних граматичних 
категорій української мови в загальнослов’янському контексті. 

Людмила Залізко (Умань, Україна). Уживання особових дієслів у 
безособовому значенні в сучасній українській мові. 

Ірина Іншакова (Кривий Ріг, Україна). Історія питання конфіксального 
способу словотвору в науковій літературі. 

Наталія Кашуба (Київ, Україна). Стилістичні маркери морфемної будови 
дієслів. 



Вікторія Кобилянська (Умань, Україна). Якісно-характеризуючі дієслова в 
сучасній українській мові. 

Жанна Колоїз (Кривий Ріг, Україна). Інтертекстуальна деривація: здобутки 
та перспективи розвитку. 

Олена Конєєва (Київ, Україна). Семантичні параметри дієслів взаємної дії із 
загальним значенням ʻбитися’. 

Зоя Крамська (Умань, Україна). Синонімія прийменникових конструкцій у 
сучасній українській літературній мові. 

Ольга Крижанівська (Кропивницький, Україна). Функціонування форм 
давноминулого часу в різних стилях сучасної української літературної мови. 

Людмила Кричун (Кропивницький, Україна). Синоніміка дієслівних форм у 
стилістичній палітрі художнього тексту. 

Олена Куц (Київ, Україна). Комунікативно-прагматична парадигма речень 
за категорією особовості. 

Лариса Марчило (Київ, Україна). Іменникова словозміна у приватних 
листах XVIII ст. 

Наталія Мєлєкєсцева (Кам’янець-Подільський, Україна). Реалізація 
предикатів наявності / відсутності з додатковою семою кількості в семантико-
синтаксичній структурі речення. 

Тетяна Нестеренко (Кропивницький, Україна). Динамічні процеси в 
системі способових дієслівних форм української мови. 

Валентина Розгон (Умань, Україна) Стійкі сполучення слів з дієслівним 
компонентом у сучасній українській мові. 

Любов Спинул (Балта, Україна). Засоби вираження градуації ознаки в 
українській та англійській мовах. 

Наталія Торчинська (Хмельницький, Україна). Пунктуаційні відмінності в 
оформленні елементів чужого мовлення в польських та українських художніх 
текстах. 

Наталя Шульга (Умань, Україна). Категорія роду в англійській та 
українській мовах: особливості перекладу. 
 
 

СЕКЦІЯ 3. ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ 
СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 
Керівники секції: к. філол. н., доц. Лиса Г. І. 

к. філол. н., доц. Денисюк В. В. 
Секретар: к. філол. н., доц. Анікіна І. В. 

 
Інесса Анікіна (Умань, Україна). Агентивні назви в пам’ятках російської 

мови XVIII ст. 
Олександр Білих (Кропивницький, Україна). Відприкметникові 

прислівники в церковнослов’янській мові української редакції кінця ХVІ – 
ХVІІ ст. 



Сергій Глущик (Київ, Україна). Актуальні питання розвитку лексики в 
документації XVIII – XXI ст. 

Ігор Даценко (Наґоя, Японія). Акцентуація дієслів у передмові до 
Острозької Біблії. 

Василь Денисюк (Умань, Україна). Епістолярій Лазаря Барановича як 
джерело вивчення розвитку фразеології української мови другої половини 
XVII ст.  

Інна Іншакова (Кривий Ріг, Україна). Історичний коментар до розвитку 
семантики окремих запахових лексем. 

Галина Лиса (Київ, Україна). Морфологічні і словотвірні особливості 
Єфремівської Кормчої ХІІ ст. 

Юрій Ревук (Умань, Україна). Семантико-стильові особливості вживання 
сільськогосподарської лексики в пам’ятках української мови XVI–XVIII ст. 

 
 

СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 
ДІАЛЕКТІВ 

 
Керівники секції: д. філол. н., проф. Глуховцева К. Д. 

к. філол. н., проф. Тищенко Т. М. 
Секретар: к. філол. н., доц. Березовська Г. Г. 

 
Ганна Березовська (Умань, Україна). Багатозначні слова в говірках 

Східного Поділля. 
Михайло Бігусяк (Івано-Франківськ, Україна). Динамічні процеси в лексиці 

говірок Івано-Франківщини. 
Катерина Глуховцева (Сєверодонецьк, Україна). Взаємодія символіки 

слова і речі в українських східнослобожанських говірках. 
Інна Гороф’янюк (Вінниця, Україна). Із спостережень над синонімічною 

варіативністю дієслівної лексики в центральноподільських говірках.  
Галина Гримашевич (Житомир, Україна). Конфіксальні адвербіативи в 

середньополіських говірках Житомирської області. 
Леся Кисляк (Івано-Франківськ, Україна). Ареалогія сучасних говірок 

Надвірнянщини (на матеріалі побутової лексики).  
Борис Коваленко (Кам’янець-Подільський, Україна). Діалектизми в 

рукописі повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. 
Наталія Коваленко (Кам’янець-Подільський, Україна). Діалектна 

фразеологія в сучасних лексикографічних працях. 
Наталія Лісняк (Київ, Україна). Репрезентація лексеми зрада в 

лемківському діалекті (на матеріалі народних пісень). 
Ольга Маковська (Житомир, Україна). Середньополіські діалектні риси в 

сучасному художньому дискурсі. 
Світлана Мартос (Херсон, Україна). Класифікації соціальних діалектів у 

різних соціолінгвістичних традиціях. 
Олексій Оскирко (Умань, Україна). Сучасні діалектні тексти як джерело 



вивчення номінації їжі і напоїв у східноподільських говірках. 
Леся Поліщук (Умань, Україна). Ареалогія східноподільського діалекту в 

загальноукраїнській та східнослов’янських перспективах. 
Оксана Потєєва (Житомир, Україна). Відображення середньополіських рис 

у говірці с. Шоломки Овруцького р-ну Житомирської обл. (на матеріалі 
діалектних текстів). 

Алексей Романчук (Кишинев, Молдова). Пространственное и 
категориальное распределение восточнороманских лексических заимствований в 
украинском говоре с. Булаешты (Орхейский р-н, Республика Молдова): к 
постановке проблемы. 

Тетяна Тищенко (Умань, Україна). Реконструкція семантичної структури 
архаїчних лексем як складова вивчення номінаційних процесів у 
східноподільських говірках. 

Наталія Чабанюк (Житомир, Україна). Номінація елементів родильного 
обряду с. Кустівці Полонського р-ну Хмельницької обл. у загальноподільському 
контексті. 

Тетяна Щербина (Черкаси, Україна). Текстова репрезентація простору в 
говірках Черкащини. 
 
 

СЕКЦІЯ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ 
 

Керівники секції: д. філол. н., проф. Торчинський М. М. 
к. філол. н., доц. Гонца І. С. 

Секретар секції: к. філол. н., доц. Шиманська В. О. 
  

Ірина Бойко (Житомир, Україна). Онімна номінація особи в романі В. Лиса 
«Країна гіркої ніжності». 

Оксана Василик (Умань, Україна). Суфіксальний спектр мікротопонімів 
Уманщини ХVІІ–ХІХ ст. 

Тетяна Вінтонів (Київ, Україна). Поетика онімного простору роману Ліни 
Костенко «Берестечко». 

Юлія Вірван (Кропивницький, Україна). Морфологічні категорії ойконімів 
прикметникового типу відмінювання. 

Ганна Волчанська (Кропивницький, Україна). Мікротопонімія села Мала 
Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

Галина Гайдученко (Херсон, Україна). Ономастикон сучасного 
українського історичного роману. 

Людмила Голуб (Коростишів, Україна). Особливості антропонімікону 
повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять …». 

Ірина Гонца (Умань, Україна). Імплементація імені як компонента 
сучасного мас-медійного поля. 

Наталля Гушча (Мазыр, Беларусь). Онім-загаловак нарыса “Зямля пад 
белымі крыламі” Уладзіміра Караткевіча. 



Вікторія Дияк (Хмельницький, Україна). Мотиваційна структура власних 
назв класичних українських і польських опер. 

Мар’яна Ємельянова (Умань, Україна). Стилістичні функції антропонімів в 
новелах Григорія Косинки. 

Людмила Зубар (Хмельницький, Україна). Особливості поетонімів 
фантастичних творів С. Лема. 

Алена Кавалёва (Мазыр, Беларусь). Намінатыўныя характарыстыкі 
эргонімаў (на матэрыяле Гомельскай вобласці). 

Станіслав Коваль (Львів, Україна). Способи передачі онімів при 
локалізації комп’ютерних ігор (на матеріалі української локалізації 
комп’ютерної гри «Heroes of Might and Magic III»). 

Світлана Ковтюх (Кропивницький, Україна). Особливості презентації 
пропріальної лексики в граматичних словниках. 

Яна Костишина (Хмельницький, Україна). Структурно-дериваційна 
характеристика ойконімів Старокостянтинівського району Хмельницької області 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Яна Лиса (Хмельницький, Україна). Іншомовні прізвища в антропонімії 
Південної Хмельниччини. 

Валентина Мартинова (Житомир, Україна). Топоніми в мовній тканині 
роману Ю. Винничука «Аптекар». 

Юлія Мірзаєва-Запорожченко (Кропивницький, Україна). Ономастичний 
простір історичного роману «Мальви» Р. Іваничука. 

Ілона Ординська (Хмельницький, Україна). Запозичення в мікротопонімії 
Північної Хмельниччини. 

Наталія Павликівська (Вінниця, Україна). Орографічна термінологія в 
мікрогідронімії Вінниччини. 

Вольга Слівец (Мазыр, Беларусь). Антрапанімікон аповесці В. Карамазава 
«Брама». 

Наталія Ставчук (Умань, Україна). Зіставний аналіз зооідіом у німецькій 
та українській мовних картинах світу. 

Наталля Тачыла (Мазыр, Беларусь). Адэтнанімічныя назвы з асновай лях у 
гаворках Беларусі. 

Любов Товстенко (Умань, Україна). Структурно-семантичні особливості 
геортонімів у Чернігівському літописі.  

Світлана Флорінська (Кропивницький, Україна). Особливості творення 
двокомпонентних зоонімів в українській мові. 

Вікторія Шиманська (Умань, Україна). Пропріативи в текстах сучасних 
українських і російських пісень: класифікація, функціонування й позалінгвальні 
чинники виникнення. 

Юлія Фернос (Умань, Україна). Посесиви в антропонімії Уманщини 
XVIII ст. 

Анатолій Янчишин (Хмельницький, Україна). Особливості номінації 
машин і механізмів (українсько-польські мовні паралелі). 

Яна Янчишина (Хмельницький, Україна). Полонізми у складі 
центральноподільської мікротопонімії. 



СЕКЦІЯ 6. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ДИСКУРС. ЕТНОЛІНГВІСТИКА 
 

Керівники секції: д. філол. н., проф. Тищенко О. В. 
к. філол. н., доц. Дуденко О. В. 

Секретар секції: к. філол. н., доц. Молодичук О. А. 
 

Інна Аксьонова (Донецьк, Україна). Функції однокомпонентних 
синтаксичних конкретизаторів в українських засобах масової комунікації. 

Дмитро Аладько (Рівне, Україна). Метонімійні мотиваційні моделі 
номінацій артефактів в українській та англійській мовах. 

Ольга Ащук (Хмельницький, Україна). Реалоніми у структурі художнього 
дискурсу Г. Сенкевича. 

Оксана Бабелюк (Львів, Україна). Лексико-семантичні особливості 
перекладів постмодерного дискурсу з англійської мови на українську. 

Наталля Барысенка (Мазыр, Беларусь). Устарэлая ваенная тэрміналогія ў 
гістарычнай прозе Леаніда Дайнекі. 

Валерій Башманівський (Житомир, Україна). Причини фактичних помилок 
у заголовках медіатекстів регіональних ЗМІ. 

Анна Безрукова (Умань, Україна). Особливості та труднощі перекладу 
англійських фразеологізмів на українську мову. 

Дмитро Бех (Хмельницький, Україна). Концепт «щастя» в польській та 
українській мовних картинах світу (на матеріалах польської та української 
народної творчості). 

Юлія Біленька (Умань, Україна). Особливості перекладу дискурсивних 
маркерів англомовної молодіжної онлайн-комунікації на українську мову. 

Ірина Білецька (Умань, Україна). Концепт ЗАПАХ і способи його 
репрезентації в українській та англійській мовах. 

Людмила Білоконенко (Кривий Ріг, Україна). Синтаксичні вербалізатори 
конфліктів у педагогічній сфері. 

Олеся Брюхович (Умань, Україна). Вербалізація концепту ‘зовнішність 
людини’ в художньому дискурсі Йоанни Ягелло (на матеріалі повісті «Кава з 
кардамоном»). 

Єлизавета Буханець, Лариса Корновенко (Черкаси, Україна). Сприйняття 
текстів класичної російської літератури сучасними підлітками 
(соціолінгвістичний експеримент). 

Зоя Валюх (Київ, Україна). Типологія новітніх запозичень у сучасному 
художньому дискурсі. 

Юлія Виноградова (Київ, Україна). Функціонально-стильові аспекти 
офіційно-ділового дискурсу (навчально-методичний аспект). 

Яна Вознюк (Житомир, Україна). Сленг як структурний елемент 
спілкування в мережі Інтернет. 

Світлана Волик (Умань, Україна). Метафоричні номінації в дитячій прозі 
М. Павленко та Є. Островської: порівняльний аспект. 

Марія Гавриш (Хмельницький, Україна). Маніпулятивність як ознака 
сучасного політичного дискурсу. 



Валентина Гончарук (Умань, Україна). Лексика на позначення народних 
обрядів передвесільного циклу. 

Ігор Горошкін (Старобільськ, Україна). Особливості українсько-турецького 
перекладу слів-символів. 

Інна Горячок (Хмельницький, Україна). Мовна картина світу в поезіях 
Віслави Шимборської і Ліни Костенко. 

Аліна Грачова (Маріуполь, Україна). Корелятивність понять «час» і 
«темпоральність» у лінгвоукраїністиці. 

Катерина Гримашевич-Шваб (Житомир, Україна). Відокремлені члени 
речення як засоби мовної виразності у творчості Марії Матіос. 

Ніна Грозян (Сімферополь, Україна). Специфіка функціювання обставин в 
ідіостилі Дари Корній. 

Інна Гусак (Умань, Україна). Епітети в художній прозі М. Павленко та 
Малгожати-Кароліни Пєкарської: порівняльний аспект. 

Лариса Гуцул (Кропивницький, Україна). Символіка білого кольору у 
творчості Марії Матіос. 

Інна Демешко (Кропивницький, Україна). Динамічні процеси в 
словотвірній морфонології неолексем-девербативів субстантивного блоку. 

Ганна Демиденко (Кривий Ріг, Україна). Мовні вияви невербальних 
елементів спілкування в текстах сучасної української прози. 

Ірина Денисюк (Умань, Україна). Комунікативне виявлення експресива в 
сучасній українській мові. 

Маханбет Джусупов (Ташкент, Узбекистан). Русский и английский языки 
в тюркофонной среде: социальные функции, образовательные статусы. 

Яна Дзисюк (Умань, Україна). Мова і культура мовлення у професійній 
діяльності соціального працівника. 

Яніна Дияк (Київ, Україна). Концепт «дитина» в оповіданні Івана Багряного 
«Пацан». 

Юлия Долгая (Могилев, Беларусь). Паремические пародии как 
лингвистическое явление (на материале германских и славянских языков). 

Тетяна Должикова (Старобільськ, Україна). Способи семантичного 
ускладнення слова в художньому мовленні. 

Олена Дуденко (Умань, Україна). Мовна репрезентація концепту ‘жінка’ в 
малій прозі О. Забужко. 

Ольга Дудко (Варшава, Польща). Мовні стратегії та тактики в українському 
та загальноєвропейському політичному дискурсі. 

Оксана Дутковська (Хмельницький, Україна). Мовні інтерференції в роботі 
перекладача-славіста. 

Маріна Євстаф’єва (Хмельницький, Україна). Мова байок Ігнація 
Красицького. 

Тетяна Жила (Умань, Україна). Лексичні особливості текстів релігійної 
періодики. 

Юлія Жирохова (Умань, Україна). Концепт ‘жінка’ у прозі Євгенії 
Кононенко та Йоанни Ягелло: порівняльний аспект. 



Інна Завальнюк (Вінниця, Україна). Функціонально-стилістична взаємодія 
мовних явищ у газетному просторі України. 

Наталія Зарудняк (Умань, Україна). Фольклоризми в романі О. Де 
«Червона рута». 

Валентина Заскалета (Київ, Україна). Типологія семантичних полів 
порівняння за значенням суб’єкта (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі 
«Родаки»). 

Катаріна Зачепа (Умань, Україна). Кольороназви Оксани Забужко та 
Йоанни Фабіцької: паралелі. 

Марія Іванченко (Львів, Україна). Філософські передумови вивчення 
концепту ЗРАДА в різних лінгвокультурах. 

Юлія Казак (Умань, Україна). Міжкультурний аспект перекладу німецьких 
фразеологізмів українською мовою. 

Олена Карабута (Херсон, Україна). Емоційно-експресивна лексика у 
творах Д. Павличка й А. Кичинського.  

Надія Карлова (Старобільськ, Україна). Семантичний код культури у 
фразеологічних одиницях східноукраїнського ареалу. 

Ксенія Качайло (Кривий Ріг, Україна). Синестезійні експлікатори 
поетичного часопростору О. Омельченко (на основі односкладних речень). 

Марія Кирилюк (Умань, Україна). Німецький етикетний дискурс у 
зіставленні з українською та російською мовами. 

Ольга Кирилюк (Кропивницький, Україна). Концепти «зрада» і «перемога» 
в сучасному українському інтернет-дискурсі. 

Віта Кириченко (Умань, Україна). Мовні засоби відтворення образу Матері 
у фольклорних творах українців Східного Поділля. 

Олександр Коваленко (Умань, Україна). Соціальні та комунікативні 
параметри літературної мови: компаративний аналіз. 

Ангеліна Колісніченко (Умань, Україна). Інтерпретація 
псевдоінтернаціоналізмів у розмовному дискурсі української мови. 

Інна Коломієць (Умань, Україна). Лексичні особливості персвазійної 
комунікації (на матеріалі сучасних проповідей архієпископа Ігоря Ісіченка). 

Олег Комар (Умань, Україна). Переклад національно-маркованих мовних 
одиниць: лінгвокультурний контекст. 

Зоя Комарова (Умань, Україна). Мовні засоби вираження інтенсивності 
прояву емоцій і почуттів людини в повісті Івана Франка «Для домашнього 
огнища». 

Лариса Корновенко (Черкаси, Україна). Мовна особистість за умов 
суспільно-політичних потрясінь і соціально-економічних трансформацій.  

Вікторія Косменюк (Черкаси, Україна). Рекламний текст як особливий 
простір для мовної гри. 

Тетяна Кумейко (Київ, Україна). Конотативні дієслова інформаційної 
діяльності в поезії Олександра Ірванця. 

Сяргей Кураш (Мазыр, Беларусь). Метафарычнае мадэляванне ўспрыняцця 
паэтычнага тэксту чытачом (на матэрыяле беларускай паэзіі ХХ–ХХІ ст.). 



Ірина Кучеренко (Умань, Україна). Текст як засіб досягнення 
комунікативних цілей. 

Інна Лаухіна (Умань, Україна). Специфічні риси синтаксису та пунктуації 
діалогічного віртуального тексту. 

Юлія Легута (Умань, Україна). Специфіка компаративем О. Забужко та 
Барбари Космовської. 

Віктор Литвиненко (Умань, Україна). Les problèmes d’interprétation du 
lexique argotique français en ukrainien. 

Тетяна Лопушан (Умань, Україна). Жанрово-стильове багатство 
фольклорної лексики в загадках Леоніда Глібова. 

Наталія Лотоцька (Львів, Україна). Кількісний аналіз функціювання 
лексичних засобів відображення реальності в історичних романах і новелах 
Романа Іваничука. 

Людміла Мазуркевіч (Мазыр, Беларусь). Фразеалагічныя адзінкі ў 
мастацкіх тэкстах Янкі Брыля. 

Юлія Макарець (Київ, Україна). Мовні анормативи в політичному дискурсі 
сучасної України. 

Лідія Мамчур (Умань, Україна). Основні комунікативні ознаки тексту. 
Наталія Мамчур (Умань, Україна). Лінгвофольклорний вимір вишиваних 

рушників Уманщини. 
Алла Марчишина (Дрогобич, Україна). Реалізація категорії ґендера в 

україномовному постмодерністському дискурсі. 
Наталія Мастилко (Умань, Україна). Труднощі перекладу іспанської 

поезії українською мовою. 
Галина Мінчак (Київ, Україна). Типологія синтаксичних анормативів (на 

матеріалі ЗМІ). 
Тетяна Мішеніна (Кривий Ріг, Україна). Фоновий малюнок пейзажів 

українського імпресіоністичного письма (на прикладі новелістики Миколи 
Хвильового. 

Ольга Молодичук (Умань, Україна). Лексико-фразеологічні засоби 
репрезентації концепту праця в українській лінгвокультурі. 

Валентина Мусієнко (Київ, Україна). Лінгвокультурний компонент у 
структурі мовної свідомості: типи варіацій. 

Олеся Нестеренко (Черкаси, Україна). Тематична спрямованість 
синтезованих мультимедійних проектів. 

Галина Никончук (Хмельницький, Україна). Мовні засоби відтворення 
національних образів польського народу у творчості письменників епохи 
реалізму. 

Алла Нікітіна (Старобільськ, Україна). Аналіз категорії інформативності 
художнього тексту. 

Людмила Новаківська (Умань, Україна). Мовностильові особливості 
повісті В. Рутківського «Сторожова застава». 

Тетяна Огарєнко (Кропивницький, Україна). Лексеми на позначення 
слухових понять у казці М. Коцюбинського «Хо». 



Любов Олійник (Хмельницький, Україна). Жанрова парадигма ораторсько-
проповідницької спадщини Петра Могили. 

Наталія Омельченко (Львів, Україна). Особливості перекладу німецької 
технічної літератури на основі інструкцій з експлуатації побутових приладів. 

Ірина Онищук (Хмельницький, Україна). Етнолінгвістична характеристика 
головних персонажів в українських і польських анімалістичних казках 
(порівняльний аспект). 

Галина Осіпчук (Умань, Україна). Концепт «зовнішність людини» в 
сучасних наукових розвідках. 

Ольга Павлушенко (Вінниця, Україна). Поетонім «Мавка» в художній 
картині світу Лесі Українки. 

Алла Паладьєва (Умань, Україна). Актуалізація лінгвокультурного 
концепту КОМУНІКАЦІЯ в англійській та українській мовах. 

Олександра Пальчевська (Львів, Україна). Особливості перекладу 
народних лінгвокультурем з української мови на англійську, польську та 
французьку (на матеріалі оригінальних текстів народних казок ХІХ ст. та їх 
перекладів). 

Людмила Пашинська (Київ, Україна). Мовностилістичні засоби створення 
комізму в поемі І. П. Котляревського «Енеїда». 

Людмила Підкамінна (Київ, Україна). Засоби експресивного синтаксису в 
сучасному публіцистичному дискурсі. 

Ольга Побережник (Умань, Україна). Зіставний аспект катафоричних 
засобів текстуалізації у французькій та українській мовах. 

Ірина Попко (Львів, Україна). Особливості перекладу франкомовних та 
україномовних військових термінів-композитів. 

Людмила Прокопчук (Вінниця, Україна). Явища мовної інтерференції в 
сучасних медіатекстах (на прикладі вінницьких ЗМІ). 

Любов Ріднева (Умань, Україна). Українські колоративи в сучасному 
рекламному дискурсі. 

Ольга Ріхтер (Запоріжжя, Україна). Становлення короткого оповідання: 
лінгвопоетологічний аспект. 

Олексій Розгон (Умань, Україна). Художньо-зображальне використання 
однорідних членів речення в поетиці Олени Теліги. 

Наталя Сивачук (Умань, Україна). Мова колискових пісень. 
Світлана Січкар (Умань, Україна). Питання державності української мови 

в засобах масової інформації. 
Людмила Слизькоуха (Хмельницький, Україна). Мовні засоби балади «Pani 

Twardowska» Адама Міцкевича і «Twardowska» Петра Гулака-Артемовського 
(порівняльний аналіз). 

Ольга Ставінога (Хмельницький, Україна). Семантико-стилістичні 
особливості власне приєднувальних конструкцій у поетичному мовленні 
В. Міхалевського та Н. Поліщук (порівняльна характеристика).  

Микола Степаненко (Полтава, Україна). Публіцистично-політичний 
дискурс у світлі сучасної лінгвоаксіології. 

Ольга Сушкевич (Умань, Україна). Композиція сучасного онлайн-інтерв’ю. 



Ольга Сьоміна (Умань, Україна). Із спостережень над синтаксисом мовної 
особистості. 

Алла Таран (Черкаси, Україна). Мовленнєва агресія в мові ЗМІ. 
Людмила Тереховська (Київ, Україна). Естетична актуалізація форм 

місцевого відмінка в поетичних текстах постмодернізму. 
Катерина Терещенко (Хмельницький, Україна). Мовна картина любові у 

творчості Кароля Войтили. 
Людмила Терещенко (Хмельницький, Україна). Структура заголовкових 

комплексів байок Леоніда Глібова. 
Валентина Тихоша (Херсон, Україна). Лінгвостилістичні засоби 

презентації Херсонщини у творах Олеся Гончара. 
Олег Тищенко (Люблін, Польща). Сучасна етнолінгвістика: парадигми 

дослідження. 
Юлія Ткаченко (Київ, Україна). Відтворення українських культурем у 

німецькомовному науковому етнографічному дискурсі. 
Євгенія Тюфкій (Житомир, Україна). Особливості фреймової структури 

сучасної української реклами послуг. 
Таміла Філіппович (Умань, Україна). Порівняльна типологія 

фразеологічних одиниць іспанської та української мов. 
Ірина Хлистун (Умань, Україна). Прецедентні тексти в сучасному 

медіадискурсі. 
Вікторія Черевченко (Умань, Україна). Орфоепічні та акцентологічні 

особливості українського поетичного мовлення початку ХХ століття. 
Наталя Шарманова (Кривий Ріг, Україна). Семіотика мас-медійних кліше: 

основні пріоритети й дискурсивні стратегії. 
Світлана Шевчук (Київ, Україна). Етноспецифіка текстів українських 

народних замовлянь. 
Світлана Шило (Черкаси, Україна). Механізми формування спонукальної 

модальності в агітаційно-політичному дискурсі. 
Валентина Школа (Бердянськ, Україна). Мова народних казок, 

інтерпретованих Павлом Тичиною. 
Людмила Юлдашева (Черкаси, Україна). Нетипові моделі заголовків 

художніх творів кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
 
 

СЕКЦІЯ 7. ЛІНГВОДИДАКТИКА СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Керівники секції: д. пед. н., проф. Горошкіна О. М. 
д. пед. н., проф. Коваль В. О. 

Секретар секції: к. філол. н., доц. Григоренко Т. В. 
 

Галина Ага-заде (Баку, Азербайджан). Формування мовленнєвих 
компетентностей в азербайджанських студентів-україністів. 

Олена Андрієць (Херсон, Україна). Робота над біблеїзмами на уроках 
української мови в старших класах. 



Зінаїда Бакум (Кривий Ріг, Україна). Біблійні тексти як засіб формування 
мовної особистості учнів. 

Любов Башманівська (Житомир, Україна). Формування лінгвостилістичної 
культури майбутніх журналістів у процесі викладання філологічних дисциплін. 

Наталя Березовська-Савчук (Кривий Ріг, Україна). Використання 
мультимедійних технологій під час викладання курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». 

Валентина Богатько (Вінниця, Україна). Типові порушення 
акцентуаційних норм у мовленні школярів та методика їх усунення. 

Вероніка Городецька (Кривий Ріг, Україна). Лінгвокультурологічний аспект 
навчання української мови як іноземної. 

Олена Горошкіна (Київ, Україна). Реалізація соціокультурного підходу в 
підручниках профілю «філологія». 

Тетяна Григоренко (Умань, Україна). Формування інформаційно-
комунікаційного середовища студентів-філологів вищого навчального закладу. 

Таміла Груба (Рівне, Україна). Формування полікультурної компетентності 
випускників профільної школи. 

Оксана Денисюк (Умань, Україна). Використання пареміографії у 
формуванні риторичної культури особистості. 

Валентина Дзисюк (Умань, Україна). Формування мовно-комунікативної 
компетентності майбутнього педагогічного працівника. 

Микола Дзисюк (Умань, Україна). Особливості використання 
фразеологізмів у професійному спілкуванні вчителя початкових класів. 

Ірина Дирда (Кривий Ріг, Україна). Сутність полікультурної 
компетентності як складника мовної підготовки іноземних студентів. 

Людмила Дичик (Броди, Україна). Реалізація компаративної змістової лінії 
на заняттях української мови. 

Світлана Каричковська (Умань, Україна). Особливості вивчення ділової 
української мови в немовному закладі вищої освіти. 

Леся Керімова (Баку, Азербайджан). Особливості вивчення морфології 
української мови азербайджанськими студентами.  

Таїсія Коваль (Хмельницький, Україна). Педагогічні та соціокультурні 
умови формування в майбутніх учителів-філологів почуття гумору і комічного 
засобами гуманітарних дисциплін. 

Світлана Костюк (Кривий Ріг, Україна). Система вправ для формування 
компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців. 

Світлана Крижановська (Умань, Україна). Лексичні категорії іменника як 
важливий інструментарій вивчення іменника англійської мови. 

Ніна Кухар (Вінниця, Україна). Формування фахових компетенцій 
студентів факультету іноземної філології на заняттях з навчальної дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

Лія Лукіна (Умань, Україна). Креативний підхід як основа формування 
творчої особистості на уроках польської мови. 



Катерина Маслюк (Умань, Україна). Формування творчої особистості 
учителя-філолога на заняттях із лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін у 
закладах вищої освіти. 

Володимир Макаренко (с. Вознесенське Золотоніський р-н, Черкаська обл., 
Україна). Десять кроків підготовки до ЗНО. 

Валентина Островська (Умань, Україна). Настільки ефективні сучасні 
технології навчання української мови? (з досвіду практика). 

Роман Островський (Умань, Україна). Англійська мова як засіб вивчення 
неопроцесів у лексичній системі української мови у шкільному курсі. 

Валентина Папушина (Хмельницький, Україна). Сучасні підходи до 
формування естетичної культури студентів.  

Любов Пархета (Умань, Україна). Вивчення мовностильового новаторства 
М. Коцюбинського (на матеріалі повісті «Тіні забутих предків»). 

Неля Подлевська (Хмельницький, Україна). Порівняльні аспекти 
філологічного профільного навчання у закладах вищої освіти України та Польщі. 

Олена Рябошапка (Вінниця, Україна). Методика викладання фонетики 
польської мови українським студентам-філологам. 

Олександр Санівський (Умань, Україна). Прислів’я та приказки як джерело 
розвитку риторичної майстерності майбутніх учителів-філологів. 

Тетяна Симоненко (Черкаси, Україна). Сучасний комунікативний 
менеджмент: парадигми дослідження. 

Світлана Січкар (Черкаси, Україна). Типові граматичні помилки в 
мовленні випускників. 

Олег Сторож (Київ, Україна). Лайфхаки як елемент розвитку критичного 
мислення на уроках української мови. 

Ірина Сухина (Умань, Україна). Типові фонетичні помилки в мовленні 
студентів коледжу на заняттях з англійської мови. 

Мирослава Теляча (Умань, Україна). Спостереження за мовним явищем як 
ефективний метод вивчення сучасної української літературної мови в закладах 
вищої освіти. 

Дар’я Фурт (Кривий Ріг, Україна). Застосування комунікативних методів 
під час навчання української мови як іноземної. 

Оксана Циганок (Умань, Україна). Методичні засади вивчення мови 
замовлянь студентами-філологами. 

Любов Цоуфал (Кривий Ріг, Україна). Формування соціокультурної 
компетентності учнів основної школи на уроках української мови. 

Валентина Шляхова (Черкаси, Україна). Робота з лінгвістичною 
термінологією на уроках української мови. 
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