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ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Степаненко Микола – голова оргкомітету, доктор філологічних наук, 

професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Гриценко Павло – співголова оргкомітету, доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту української мови НАН України;  

Павлова Ірина – заступник голови оргкомітету, кандидат філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Члени оргкомітету: 

Шевчук Сергій, доктор географічних наук, доцент, проректор з наукової 

роботи  Полтавського  національного  педагогічного  університету 

імені В. Г. Короленка; 

Кирильчук Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету філології та журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Українець Людмила, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Ніколашина Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Галаур Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Лукаш Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Шрамко Руслана, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Дейна Людмила, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16 жовтня 2018 року 

 

8:30 – 11:00 – реєстрація учасників конференції (Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 

другий поверх корпусу № 2, фойє). 

11:00 – 13:00 – урочисте відкриття конференції, пленарне засідання (третій 

поверх корпусу № 2, аудиторія 311). 

13:00 – 14:00 – обідня перерва. 

14:00 – 18:00 – секційні засідання. 

18:00 – товариська вечеря. 

 

 

 

17 жовтня 2018 року 

 

9:00 – 11:00 – круглий стіл «Проект українського правопису 2018 року: у 

пошуках національної ідентичности». 

11:00 – 12:00 – підбиття підсумків конференції. 

12:00 – 18:00 – екскурсійна програма: Національний музей-заповідник Миколи 

Васильовича Гоголя (с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області). 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Виступ на секційному засіданні – до 10 хвилин. 

Участь у дискусії – до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(навчальний корпус № 2, аудиторія 311) 

 

Урочисте відкриття конференції 

Вітальне слово доктора географічних наук, доцента, проректора з 

наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Сергія Шевчука. 

 

Доповіді 

1. Гриценко Павло, доктор філологічних наук, професор, директор 

Інституту української мови НАН України. 

Українське мовознавство на тлі досягнень світової лінгвістики. 

 

2. Городенська Катерина, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 

НАН України. 

Морфологічні категорії в нових семантико-граматичних вимірах. 

 

3. Маленко Олена, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Мовно-літературна спадщина митців Полтавщини в інтелектуальній 

рецепції професора Миколи Степаненка. 

 

4. Шитик Людмила, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Категорія причини в лінгвоінтерпретації М. І. Степаненка: синкретична 

проекція. 

 

5. Ігнатьєва Світлана, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». 

Щоденниковий дискурс як соціокультурний феномен. 

 

6. Степаненко Микола, доктор філологічних наук, професор, ректор 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Новаційні методи дослідження граматичного рівня мови. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

 

АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

(навчальний корпус № 2, аудиторія 326) 

 

Голова: доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Людмила Українець. 

Секретар: кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Людмила Дейна. 

 

1. Бавус Тетяна, аспірантка кафедри української мови імені професора 

Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Мовний образ неба в художній прозі Івана Франка. 

 

2. Баган Мирослава, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української філології та славістики Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Тропеїстика сучасного українського наукового дискурсу: межі можливого. 

 

3. Баландіна Надія, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Польсько-українська пісня «HEJ, SOKOŁY!» в рецепції слухачів. 

 

4. Бас-Кононенко Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Сучасна українська вимова: норма, варіантність, відхилення від норми. 

 

5. Бибик Світлана, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України. 

Внесок науковців Полтавщини в розвиток української стилістики. 
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6. Богдан Світлана, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Стилістика кодування й декодування та епістолярні тексти Лесі Українки. 

 

7. Бойко Надія, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

За всіх скажу, за всіх переболію (до ювілею професора М. І. Степаненка). 

 

8. Болотнікова Алла, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

Імператив як індикатор вираження категорії ввічливості. 

 

9. Бондар Наталія, кандидат філологічних наук, викладач української мови 

Медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії. 

Гностико-асоціативні параметри концепту ЛІКИ в українській мовній 

картині. 

 

10. Бріцин Віктор, доктор філологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу російської мови Інституту мовознавства 

імені О. О. Потебні НАН України; 

Горголюк Ніна, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України; 

Казімірова Ірина, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики і наукової термінології Інституту 

української мови НАН України. 

Олекса Синявський: тип термінологійного мислення. 

 

11. Вінтонів Михайло, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Лексико-граматичні актуалізатори категоричності в українському 

політичному дискурсі. 

 

12. Галаур Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Регулятивна стратегія та її різновиди в художньому тексті. 
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13. Ганжа Ангеліна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України. 

Специфіка лінгвального контенту українських документальних фільмів 

про В. Вернадського. 

 

14. Гнатюк Лідія, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Культура історичної пам’яті українців: лінгвістичний вимір. 

 

15. Голоюх Лариса, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Лінгвостилістика авторського роздуму в прозових текстах Сергія Жадана. 

 

16. Дейна Людмила, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Аксіологічний вимір мовної особистості щоденникаря. 

 

17. Єрмоленко Світлана, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України. 

Методи й методологія сучасної лінгвостилістики. 

 

18. Жовнір Марина, кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

українознавства та гуманітарної підготовки Української медичної 

стоматологічної академії. 

Комунікативна толерантність як компонента фахової компетенції лікаря. 

 

19. Іщенко Олена, аспірантка кафедри української літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Індивідуально-художній стиль Мирослава Дочинця в романі «Горянин. 

Води господніх русел». 

 

20. Калашник Юлія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. 

Афористичність поетичної мови Т. Мельничука: стилістико-синтаксичний 

аспект. 
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21. Калько Микола, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Аспектуально релевантні класи і конкретно-видові функції: проблема 

взаємозв’язку. 

 

22. Карпіловська Євгенія, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики Інституту української мови НАН України. 

Непряма номінація як джерело мови політкоректності. 

 

23. Коломийцева Вікторія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Автокомунікація в аспектології прагмалінгвістики. 

 

24. Коць Тетяна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України. 

Поняття стильова і літературна норми: проблема диференціації. 

 

25. Корнет Анжела, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Звукова організація дитячих оповідань. 

 

26. Кульбабська Олена, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Номінативно-репрезентативна функція мови. 

 

27. Максим’юк Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Засоби інтелектуалізації в мові творів Ольги Кобилянської. 

 

28. Мамич Мирослава, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

Гендерні стереотипи в дозвільно-розважальних медіатекстах на сторінках 

жіночого журналу «Жінка». 

 

29. Марчук Людмила, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

Поняття «духовність» у релігійній поезії Івана Огієнка. 
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30. Мелешко Віра, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української літератури Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

Концепт ЛИХО в оповіданні «Лихий попутав» Панаса Мирного. 

 

31. Мех Наталія, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України. 

Музикознавчі тексти ХХІ ст.: аксіологія та жанрологія. 

 

32. Панасюк Ігор, доктор габілітований, професор Академії Якуба з 

Парадижа у Гожові Вєлькопольському (Польща), Європейського 

університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина). 

Літературні переклади як генератор розвитку єдиної літературної 

української мови (на прикладі перекладацького доробку Миколи Лукаша). 

 

33. Педченко Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Прагмалінгвістичні засоби реалізації волітивної модальності в сучасному 

художньому дискурсі. 

 

34. Семенко Світлана, кандидат філологічних наук, професор кафедри 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Мовне питання в публіцистиці роду Драгоманових-Косачів. 

 

35. Степаненко Ніна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Категорія локативності в лінгвістичній інтерпретації Миколи Степаненка. 

 

36. Тарасюк Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Мовна особистість інтернет-блогерів. 

 

37. Терлак Зеновій, кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Збірка Івана Франка «Мій ізмарагд» як об’єкт письменницької 

лексикографії. 
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38. Українець Людмила, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Конотаційна трансформація фонетичних одиниць в українському 

поетичному дискурсі. 

 

39. Шабат-Савка Світлана, доктор філологічних наук, професор кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Фігурально-риторичні засоби експлікації інтенцій естетичності в 

поетичному дискурсі. 

 

40. Швидкий Сергій, доктор історичних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Світоглядний і прагматичний аспекти вербальних магічних текстів 

слобожан: трансформація та сучасне функціювання. 

 

41. Шевчук-Клюжева Ольга, кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». 

Українське дитяче мовлення: від суржику до літературної мови. 

 

42. Шелудько Віра, кандидат філологічних наук, бібліотекар І категорії 

відділу рідкісних і цінних книг Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого. 

Канцелярит як мовна девіація українських державних службовців. 

 

43. Шило Світлана, аспірантка кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

Агітаційно-політичний дискурс у системі медіа. 
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Секція 2 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ Й ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

ЛЕКСИЧНИХ І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

(навчальний корпус № 2, аудиторія 317) 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін і 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка Юлія Браїлко. 

Секретар: аспірантка кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка Юлія Гришко. 

 

1. Беценко Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету 

ім. А. С. Макаренка; 

Оліферчик Тетяна, кандидат філологічних наук, завідувач сектору 

етнолінгвістики і фольклору державної наукової установи «Центр 

досліджень білоруської культури, мови і літератури Національної 

академії наук Білорусі». 

Катэгорыя верх-ніз у тапаніміі: адлюстраванне ўзвышаных форм рэльефу ў 

тапаніміі беларускага Заходняга Палесся і ўкраінскага Сумскага Палесся. 

 

2. Браїлко Юлія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних 

дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Топонімія давньої української поезії: структура і функції. 

 

3. Гришко Юлія, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Оказіональні контамінації в сучасному українському поетичному дискурсі. 

 

4. Калько Валентина, кандидат філологічних наук, доцент, докторантка 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Контекстуально-інтерпретаційний аналіз українських паремій. 

 

5. Коваленко Борис, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

Вираження рівня натуральності буття в діалектних текстах з Поділля. 
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6. Коваленко Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Фольклорний текст як джерело дослідження діалектної фразеології. 

 

7. Кононенко Володимир, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

Американізми в локальній німецькій пресі. 

 

8. Кононенко Наталія, викладач німецької мови вищої категорії, старший 

викладач Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної 

академії. 

Діалектизми на сторінках місцевої преси півдня Німеччини. 

 

9. Кочан Ірина, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українського прикладного мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Запозичені слова в українській термінології. 

 

10. Кочукова Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Нові тенденції у функціонуванні трансформованих фразеологізмів мови 

українських мас-медіа. 

 

11. Куліченко Алла, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов Запорізького державного медичного університету. 

Структурно-семантичні особливості латинської медичної термінології під 

час перекладу українською мовою. 

 

12. Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії 

та культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Суспільно-політична  лексика  в «Словарі української мови» Б. Грінченка. 

 

13. Навальна Марина, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Нові лексеми на позначення військових дій, процесів та станів у мові 

українських мас-медіа. 
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14. Пасік Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Механізми створення фразеологічної образності в химерній прозі 

В. Дрозда. 

 

15. Приймачок Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії 

та культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Етнономінації в новелі Юрія Яновського «Дитинство» та особливості їх 

перекладу. 

 

16. Решетняк Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Статус біблійної символеми в семантичній площині фразеологічних 

одиниць. 

 

17. Руснак Наталія, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Запозичення з румунської мови в лексиці родинної обрядовості 

українських говірок Північної Буковини. 

 

18. Скорук Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

культури української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Функційно-семантичне навантаження антропонімів роману Василя 

Шкляра «Троща». 

 

19. Соломахін Андрій, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету. 

Джерела формування сучасної української астрономічної номенклатури. 

 

20. Сушко Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Кодування агресії в семантиці фразеологічних одиниць політичного 

дискурсу (на матеріалі мовлення політичних і громадських діячів). 

 

21. Таран Алла, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Номінативна й комунікативна активність сучасних політичних метафор. 
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22. Тищенко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Прізвища польського походження в говірках Уманщини як відображення 

українсько-польських мовних контактів. 

 

23. Халіновська Людмила, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України. 

Функціонування суспільно-політичних неологізмів у засобах масової 

комунікації. 

 

24. Холод Уляна, кандидат філологічних наук, доцент Університету 

імені Палацького (м. Оломоуц, Чехія). 

Правнича термінолексика в чеських та українських перекладах. 

 

25. Швидка Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Семантичні механізми фразеотворення бібліонімів. 

 

26. Яценко Ніна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України. 

Актуалізовані моделі термінотворення (на матеріалі суспільно-політичної 

лексики). 

 

27. Юлдашева Людмила, доцент кафедри слов’янської філології та 

загального мовознавства Київського міжнародного університету. 

Функціювання топонімів у сучасних дитячих творах. 
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Секція 3 

 

МОРФОЛОГІЯ Й СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У СВІТЛІ НОВІТНІХ ГРАМАТИЧНИХ ПІДХОДІВ 

(навчальний корпус № 2, аудиторія 311) 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Ірина Павлова. 

Секретар: кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Наталія Лукаш. 

 

1. Гальона Наталія, кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

Семантичні категорії об’єкта і суб’єкта у валентній структурі віддієслівних 

іменникових предикатів. 

 

2. Гашибаязова Олександра, аспірантка кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Контекст як сфера реалізації конотативних значень прикметників. 

 

3. Голуб Вікторія, методист кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради». 

Урахування морфологічного критерію під час проведення авторознавчої 

експертизи. 

 

4. Грозян Ніна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української філології Кримського інженерно-педагогічного університету. 

Функційні вияви детермінантів фонової характеристики в сучасній 

українській мові. 

 

5. Демидченко Катерина, аспірантка кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Функціонування складених просторових прийменників у/в кінці, у/в кінець, 

на краю, на край на тлі простих відсубстантивних локативів кінець, край. 
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6. Дерев’янко Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; 

Денисовець Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Внутрішня семантико-синтаксична кореляція вторинних часових 

прийменників у складі темпоративів зі значенням часової наступності. 

 

7. Донік Ольга, науковий редактор «Українського історичного журналу» 

Інституту історії України НАН України. 

Семантико-синтаксичні функції порівняльних сполучників тотожності. 

 

8. Зінченко Станіслав, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Особливості градуації ознаки в тексті писемної пам’ятки «Житьє и 

хоженьє Данила Руськыя земли игумена». 

 

9. Золота Ольга, аспірантка кафедри української мови та літератури ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

Морфолого-синтаксична деривація в українській керамічній термінології. 

 

10. Зубко Тетяна, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Суб’єктна синтаксема при одновалентних предикатах сприйняття в 

сучасній українській літературній мові. 

 

11. Іваницька Ніна, доктор філологічних наук, професор кафедри методики 

філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького 

державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. 

Частиномовна визначеність авторського мовлення в наукових текстах із 

мовознавства (на матеріалі наукових праць професора Степаненка М. І.). 

 

12. Кисла Наталія, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Диференціація умовних семантико-синтаксичних відношень складених 

прийменників у сучасній українській літературній мові. 

 

13. Ковтюх Світлана, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Виправдана варіантність чи розхитування граматичної системи. 
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14. Козленко Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Базові поняття і терміни сучасної морфології. 

 

15. Коновалова Олена, вихователь Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

Синтаксична структура текстів українського пісенного дискурсу. 

 

16. Кочерга Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Структурно-семантична та функційна характеристика відіменних дієслів у 

мові українського травника XVI cт. 

 

17. Курочка Світлана, учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 

м. Костянтинівки Донецької області. 

Структурно-семантичні моделі спонукальних бездієслівних конструкцій в 

англійській та українській мовах. 

 

18. Кучурян Лара, аспірантка кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Транспозиційні кореляції прикметникових синтаксем у предикативних 

(вторинних) позиціях. 

 

19. Лонська Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Реченнєвотвірний потенціал предиката стояти в українській мові. 

 

20. Лопата Вікторія, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Бестіальні дієслова як компоненти неповної особової парадигми: 

формально-граматичний і семантико-синтаксичний аналіз. 

 

21. Лукаш Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Морфологічна репрезентація суб’єкта кількісної ознаки в українській мові. 

 

22. Максим’юк Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Синтаксично-неподільні словосполучення із синсемантичним іменником 

та їх кореферентність. 
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23. Мартинова Ганна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Пасивні конструкції в діалектному мовленні середньонаддніпрянців. 

 

24. Мінчак Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного 

університету. 

Типологія синтаксичних анормативів (на матеріалі української сучасної 

публіцистики). 

 

25. Мірченко Микола, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 

Актуалізаційні параметри речень питально-риторичної настанови. 

 

26. Ніколашина Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Словотвірні моделі складних прислівників у сучасній українській мові. 

 

27. Олексенко Олена, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

Функціональний потенціал займенників у поетичному мовленні. 

 

28. Павлова Ірина, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Синтаксичні параметри конфесійного тексту (на матеріалі українських 

православних проповідей). 

 

29. Попова Оксана, аспірантка кафедри української мови Херсонського 

державного університету. 

Граматична побудова мови як відображення специфічних рис народного 

менталітету. 

 

30. Тереховська Любов, кандидат філологічних наук, майстер виробничого 

навчання Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. 

Роль ономастичного компонента у формуванні естетичної значущості 

граматичної категорії числа іменника. 
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31. Тесліцька Галина, аспірантка кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Семантичні та морфологічні варіанти валентно зумовлених субстанційних 

синтаксем у напівпредикативних ад’єктивних конструкціях. 

 

32. Томусяк Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Дуплексив у системі ускладнювачів семантико-синтаксичної структури 

простого речення. 

 

33. Труш Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Структурні моделі складних речень із сурядним і підрядним зв’язком у 

науковому мовленні Івана Франка. 

 

34. Шатілова Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Регіональні елементи в граматичній організації творів С. Воробкевича. 

 

35. Шевченко Світлана, асистент кафедри методики навчання української 

мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Синтаксичні особливості дієприкметників в українській актовій мові 

XVII–XVIII століть (на матеріалі пам’яток ареалу полтавських говірок). 

 

36. Шрамко Руслана, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

Лексико-граматична репрезентація об’єктних поширювачів у реченнях із 

предикатами ставлення суб’єкта – компонентами ізофункційних 

синтаксичних парадигм. 

 

37. Щербина Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Специфіка словотворення іменників-назв осіб у говірках 

середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. 
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38. Ярмоленко Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Мотиваційні особливості агентивних найменувань (на матеріалі писемних 

пам’яток Київської Русі). 

 

39. Ясакова Наталія, доктор філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Когнітивне підґрунтя морфологійної категорії особи іменника.  
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Секція 4 

 

МЕТОДОЛОГІЯ Й ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

У ПРОЕКЦІЇ НА СУЧАСНІ ОСВІТНІ ВИМОГИ 

(навчальний корпус № 2, аудиторія 307) 

 

Голова: завідувачка відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського Ольга Коваленко. 

Секретар: учитель-методист української мови та літератури Кременчуцького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – 

різнопрофільна гімназія» № 6  Ірина Каткова. 

 

1. Беценко Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. 

Новітні підходи до викладання дисципліни «Теорія мови» для 

магістрантів-філологів. 

 

2. Беценко Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; 

Підопригора Юлія, учитель української мови і літератури Сумської 

загальноосвітньої школи № 9 ім. Дмитра Турбіна. 

Використання лінгвокраєзнавчого матеріалу на уроках української мови в 

9 класі. 

 

3. Бондар Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Ігри зі словами на заняттях з мови. 

 

4. Бондаренко Галина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Формування читацького інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл. 

 

5. Брага Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. 

Стилістичний аналіз у вищій та загальноосвітній школі. 
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6. Висоцький Анатолій, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

Використання хмарних технологій середовища МООDLЕ у підготовці 

філологів-україністів. 

 

7. Віскрівець Лариса, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

української мови та літератури Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 

Полтавської області». 

Нові підходи до підвищення мовної грамотності учнів. 

 

8. Гетман Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Аудіювання на уроках мови (труднощі та шляхи їхнього подолання). 

 

9. Каткова Ірина, учитель-методист української мови та літератури 

Кременчуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І ступеня – різнопрофільна гімназія» № 6. 

Лайфхаки на уроках української мови: навчати і навчатись із 

задоволенням. 

 

10. Клипа Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Складні випадки синтаксичного аналізу на заняттях у вищій школі. 

 

11. Коваленко Ольга, завідувачка відділу гуманітарних та мистецьких 

дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського. 

Альтернативні форми навчання – простір для творчості дитини. 

 

12. Кононенко Сергій, лікар-травматолог Комунальної Лубенської 

центральної міської лікарні. 

Роль фахових друкованих видань у мовленнєвій підготовці майбутнього 

лікаря. 

 

13. Купченко Віра, спеціаліст вищої категорії, старший учитель української 

мови та літератури Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області». 

Компетентнісний підхід у вивченні української мови та літератури на 

основі впровадження технології розвитку критичного мислення. 
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14. Луковенко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Використання інноваційних технологій на заняттях з української мови за 

професійним спрямуванням. 

 

15. Маловік Тетяна, спеціаліст вищої категорії, учитель української мови та 

літератури Комунального закладу «Полтавська  загальноосвітня  школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області». 

Організація проблемно-пошукової роботи та дослідницької діяльності на 

уроках мови та літератури. 

 

16. Матковський Олександр, провідний концертмейстер кафедри 

мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Використання мистецтвознавчого матеріалу на уроках словесності: 

міжпредметні паралелі. 

 

17. Олійник Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Особливості використання інтерактивних технологій у процесі навчання 

методики студентів мовно-літературної освітньої галузі. 

 

18. Падалка Руслана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Модель професійної компетентності вчителя в процесі інноваційної 

діяльності. 

 

19. Петренко Ольга, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

української мови та літератури Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 

Полтавської області». 

Розвиток життєвих компетентностей (соціальної, комунікативної, 

самоосвітньої) на уроках української мови та літератури. 

 

20. Петрик Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Автоматичні словники як інноваційний засіб у вивченні мови. 
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21. Петрова   Любов,   учитель    української   мови  та  літератури    ЗОШ   

І-ІІІ ступенів № 3 м. Лимана Донецької області. 

Види кроссенсів і методика їх застосування під час вивчення частин мови в 

6, 7 класах. 

 

22. Підопригора Юлія, учитель української мови і літератури Сумської 

загальноосвітньої школи № 9 ім. Дмитра Турбіна. 

Новітні технології викладання синтаксису на уроках рідної мови (8 клас). 

 

23. Погрібний Ігор, кандидат філологічних наук, доцент, директор 

ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Національно марковані мовні одиниці в курсі української мови як 

іноземної. 

 

24. Полякова Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Традиції та інновації у викладанні лінгводисциплін. 

 

25. Рева Тетяна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист української 

мови та літератури Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області». 

Формування комунікативного спілкування на уроках української мови. 

 

26. Рембецька Ольга, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету. 

Формування лінгвокультурної компетентності студентів-журналістів у 

процесі вивчення української мови. 

 

27. Рябініна Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Б. О. Ларін про методи опрацювання джерел вивчення історії мови. 

 

28. Сидоренко Валентина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Історичний коментар на уроках мови. 

 

29. Соколова Світлана, доктор філологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. 

Дослідження мовної ситуації в Україні методами макро- і 

мікросоціолінгвістики. 
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30. Стиркіна Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Іншомовний науковий дискурс як складник навчання аспірантів та 

науковців гуманітарно-природничих університетів. 

 

31. Тараненко Наталія, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

української мови та літератури Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 

Полтавської області». 

Розвиток творчих компетентностей як засобу реалізації особистості. 

 

32. Тендітна Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Кроссенс як один із сучасних методичних прийомів візуалізації 

навчального матеріалу в загальноосвітній школі. 

 

33. Холостова Валентина, учитель-методист української мови та 

літератури Комунального закладу «Полтавська гімназія № 6 Полтавської 

міської ради Полтавської області». 

Формування творчих здібностей на уроках словесності в контексті нової 

української школи. 

 

34. Ціхоцький Іван, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Дослідження мови художніх творів Івана Франка у Львівському 

університеті. 

 

35. Шаповал Наталія, спеціаліст вищої категорії, учитель української мови 

та літератури Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області». 

Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та 

літератури. 

 

36. Щербак Ольга, учитель української мови та літератури ЗОШ 

с. Пушкарне, Краснопільського району Сумської області. 

Проблемні питання аналізу художнього тексту в школі. 

 

37. Юріна Юлія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету. 

Актуальні проблеми набуття студентами-журналістами практичного 

досвіду невербального спілкування. 

 


