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ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО  

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 Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Заступник голови оргкомітету – Мельничук Ірина Вікторівна, 

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 

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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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 Київського університету імені Бориса Грінченка  

Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Старобільськ)  

Джусупов Маханбет Джусупович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри російської мови і літератури Узбецького державного університету 

світових мов  

Калько Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Кондратенко Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова  
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Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Мусієнко Валентина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри російської мови і літератури Київського національного 

лінгвістичного університету  

Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Шкіцька Ірина Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

Маріупольський державний університет 

Факультет філології та масових комунікацій 

(вул. Матросова, 5) 

 

5 КВІТНЯ 

Реєстрація учасників семінару: 9.00 – 10.00 (ауд. 14) 

Пленарне засідання: 10.00 – 12.00 (ауд. 206) 

Перерва: 12.00 – 13.00 

Робота секцій: 13.00 – 17.00 

6 КВІТНЯ 

Робота секцій: 9.00 – 13.00  

Перерва: 13.00 – 14.00 

Підведення підсумків: 14.00 – 14.30 (ауд. 206) 

Виголошення доповіді – 10 хвилин 

Обговорення – 5 хвилин 

 

РОБОТА СЕМІНАРУ 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

5 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

10.00 – 12.00  комунікацій, 2 поверх, ауд. 206 

 

        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. Типологія прислівних синтаксичних зв’язків  

Вінтонів Михайло Олексійович,  

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

2. Отражение национально-культурных ценностей в сознании 

индивида и общества 

Джусупов Маханбет Джусупович, 

доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови і 

літератури Узбецького державного університету світових мов  

 

3. Ідеал фізичної краси українців крізь призму стереотипізації 

Семашко Тетяна Федорівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології 

Маріупольського державного університету 

 

4. Іншомовна лексика в ергонімії Київщини: стан і динаміка розвитку 

Вінтонів Тетяна Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

5. Сучасні тенденції суфіксального словотворення 

Мороз Оксана Анатоліївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології 

Маріупольського державного університету 
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6. Особливості функціонування часток в українських східностепових 

говірках Південної Донеччини  

Дворянкін Віктор Олександрович,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 

філології Маріупольського державного університету  

 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція «Терміни: значеннєва структура, типологія, функції» 

5 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

13.00 – 17.00  комунікацій, 2 поверх, ауд. 206 

 

        Голова – Римма Монастирська  

        Секретар – Оксана Мороз 

 

1. Відношення маніфестації у структурі значення юридичного 

терміна  

Монастирська Римма Іванівна,  

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української 

мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

2. Походження української медичної термінології 

Кулікова Інна Іванівна, 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови, 

основ психології та педагогіки Харківського національного медичного 

університету 
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3. Медична термінологія: типологія, функції  

Козелко Ірина Романівна,  

викладач кафедри українознавства Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  

 

4. Функціонування медичних термінів в українських ЗМІ  

Іщук Наталя Василівна,  

викладач кафедри українознавства Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  

 

5. Фармацевтичні терміни: структурний аспект  

Хирівська Галина Петрівна,  

старший викладач кафедри українознавства Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького  

 

6. Системні відношення в сучасній українській фітомеліоративній 

термінології 

Петрова Тетяна Олексіївна,  

старший викладач кафедри мовних дисциплін Харківського 

національного аграрного університет ім. В. В. Докучаєва 

 

7. Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект) 

Січкар Світлана Іванівна,  

завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» 
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8. Типологічні особливості українського юридичного дискурсу 

Просяна Альона Вікторівна,  

аспірант кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

 

 

Секція «Методика викладання мови» 

5 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

13.00 – 17.00  комунікацій, 3 поверх, ауд. 305 

 

        Голова – Галина Потапова  

        Секретар – Олена Євмененко  

 

1. Особенности обучения студентов-иностранцев теоретическим 

дисциплинам 

Потапова Галина Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови і 

літератури Київського національного лінгвістичного університету  

 

2. Інноваційні технології у вивченні лексико-граматичних категорій 

(на прикладі східнослов’янських мов)  

Сукаленко Тетяна Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності 

та культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук 

Університету державної фіскальної служби України (Ірпінь)  
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3. Лексико-граматичний аспект початкової мовної освіти в галузі 

сучасних східнослов’янських мов  

Вітюк Валентина Володимирівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології та методики 

початкової освіти Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (Луцьк)  

 

 

4. Технологизация современного учебного процесса на уроках 

русского языка в национальной школе 

Магеррамова Тамілла Джангіркизи,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови і 

методики її викладання Бакинського слов’янського університету 

(Азербайджан) 

 

 

5. Лингводидактическая ценность пословиц и поговорок  

Расулова Ельміра Юсиф кизи,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови і 

методики її викладання Бакинського слов’янського університету 

(Азербайджан) 

 

 

6. Вивчення англійської мови як іноземної: сучасні комунікативні 

помилки  

Киба Людмила Михайлівна, 

старший викладач кафедри англійської філології Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 
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7. Вивчення української медичної лексики чужоземними студентами  

Стечак Галина Михайлівна,  

викладач кафедри українознавства Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  

 

8. Использование лингвистической игры на уроках русского языка 

узбекской школы 

Узбеков Тимур Сакенович, 

стажер дослідник-пошукувач Узбецького державного університету 

світових мов 

 

9. Інноваційні підходи у викладанні українського словотвору в 

загальноосвітньому навчальному закладі  

Пугач Наталка Юріївна,  

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 

«Середня освіта. Українська мова та література» Маріупольського 

державного університету 

 

10. Новітні технології у процесі вивчення числівника української 

мови в загальноосвітній школі  

Махсма Вероніка Олександрівна,  

студентка освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 

«Середня освіта. Українська мова та література» Маріупольського 

державного університету  
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Секція «Актуальні проблеми сучасної філології» 

5 квітня 2017 року    Факультет філології та масових 

13.00 – 17.00     комунікацій, 1 поверх, ауд. 14 

 

        Голова – Ганна Мартинова  

        Секретар – Микола Хорошков 

 

1. Синтаксичний паралелізм у політичному тексті: аспекти 

вербального впливу 

Кондратенко Наталія Василівна,  

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова  

 

2. Репрезентація явищ матеріальної та духовної культури в 

діалектних словниках 

Мартинова Ганна Іванівна,  

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

3. Реалізація конфліктогенного потенціалу прямих і непрямих 

звертань 

Шкіцька Ірина Юріївна, 

доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства, 

інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського 

національного економічного університету 
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4. Український рекламний дискурс: специфіка сприйняття 

реципієнтами 

Кутуза Наталя Валеріївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  

 

 

5. Лінгвокультурний і асоціативний образ влади у мовній свідомості 

студентської молоді (за результатами асоціативного експерименту 

2016 р.) 

Корновенко Лариса Віталіївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

6. Вживання експресивно-емоційнії лексики у мові молодіжних ЗМІ 

Нетреба Марина Михайлівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Маріупольського державного університету 

 

 

7. Перформативність ритуальних жанрів українського політичного 

дискурсу 

Стрій Людмила Іванівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  
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8. Проблема класифікації українських фонем (аналітичний огляд) 

Комарова Зоя Іванівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

і методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

9. Сучасні тенденції розвитку міського сленгу 

Миколенко Тетяна Михайлівна, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного університету імені Володимира 

Гнатюка 

 

10. Порушення кооперативного принципу спілкування в політичному 

інтерактиві 

Завальська Любов Володимирівна,  

старший викладач Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

 

11. Особливості продукування лонгридів на сайті «ТСН.ua» 

Нестеренко Олеся Анатоліївна, 

викладач, завідувач навчальної лабораторії (телестудії) кафедри 

журналістики, реклами і PR-технологій Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

12. Мовні особливості агітаційних жанрів українського політичного 

дискурсу 

Билінська Олександра Сергіївна,  

викладач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 
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13. Методологія дослідження категорії адресантності в художньому 

дискурсі 

Кіщенко Алла Миколаївна,  

викладач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

 

14. Реклама як полікодовий текст (на матеріалі соціальної реклами) 

Костенко Марія Андріївна,  

аспірант кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

 

15. Агітаційно-політичний дискурс як сфера реалізації спонукальної 

модальності 

Шило Світлана Борисівна,  

аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

16. Відтворення синтаксичних особливостей англомовних рекламних 

слоганів у перекладах українською та російською мовами 

Добровольська Діана Михайлівна,  

здобувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

 

17. Семантичні різновиди синтаксичних конкретизаторів в 

українських ЗМК  

Аксьонова Інна Анатоліївна,  

аспірант кафедри української мови Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 
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Секція «Лексико-семантичні парадигми: зародження, функціонування та 

реалізація» 

5 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

9.00 – 13.00  комунікацій, 1 поверх, ауд. 18 

 

        Голова – Катерина Глуховцева  

        Секретар – Віктор Дворянкін 

 

1. Мовні образи – ключ до розуміння лінгвістичних категорій  

Глуховцева Катерина Дмитрівна,  

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (Старобільськ)  

 

2. Семантическая деривация колорем в русском и китайском языках 

Мусієнко Валентина Павлівна,  

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської 

мови і літератури Київського національного лінгвістичного 

університету  

Чень Мен,  

студент Київського національного лінгвістичного університету  

 

3. Колірний прототип фольклорної мови: історичний аспект 

Парасін Наталія Дем’янівна, 

докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 
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4. Морфологічна мотивація найменувань українських богів і 

міфічних істот 

Ярмоленко Галина Анатоліївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

5. Стилістичні особливості синонімії в українському фольклорі 

Молодичук Ольга Андріївна,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

і методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

 

6. Героїчне минуле українського народу в мікротопонії Канівщини 

Денисенко Зоя Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

7. Лексико-граматична своєрідність медичних текстів  

Черкес Надія Дмитрівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького  
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8. Мовне представлення сенсорної оцінки в українських прислів’ях 

Калько Валентина Володимирівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

9. Національно-культурний компонент у семантиці безеквівалентної 

та фонової лексики на позначення суспільно-політичних реалій 

(лінгвокраєзнавчий аспект) 

Погрібний Ігор Іванович,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

10. Формування української «революційної» мови початку ХХІ ст. 

Таран Алла Анатоліївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

11. Експресивні іменники в говірках Черкащини  

Щербина Тетяна Василівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 
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12. Інноваційні елементи в складі побутової лексики українських 

південнослобожанських говірок  

Тищенко Лариса Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(Слов’янськ). 

 

 

13. Прислівники середньополіського діалекту крізь призму 

дискурсивної номінації  

Гримашевич Галина Іванівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

 

14. Явища лексико-семантичної трансформації слова в 

східноподільському ареалі 

Тищенко Тетяна Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української 

мови і методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

 

 

15. Словотвірна номінація назв одягу в східноподільських говірках 

Березовська Ганна Григорівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови 

і методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
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16. Номінація обрядових страв у говірках Східного Поділля 

Оскирко Олексій Павлович, 

здобувач кафедри української мови і методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

17. Способи вираження підмета в східноподільських говірках 

Сьоміна Ольга Ігорівна,  

аспірант кафедри української мови і методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

18. До проблеми мотивації класифікацій сучасних прізвиськ 

Наливайко Марія Ярославівна, 

викладач кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного університету імені Володимира 

Гнатюка 

 

19. Порівняльне дослідження фразеології з урахуванням національної 

специфіки мов (азербайджанської та української) 

Керімова Леся Олександрівна,  

викладач кафедри слов’янської філології Бакинського слов’янського 

університету (Азербайджан) 

 

20. Мовні етнокультурні стереотипи як компонент етнічної картини 

світу  

Тютюма Тетяна Сергіївна,  

магістрантка 1 курсу спеціальності «Філологія. Українська мова та 

література» Маріупольського державного університету 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секці: «Граматичний аспект функціонування мовних одиниць» 

6 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

9.00 – 13.00  комунікацій, 3 поверх, ауд. 305 

 

        Голова – Микола Калько  

        Секретар – Микола Хорошков 

 

1. Комплексна аспектуальна діагностика: функційно спрямований 

компонент 

Калько Микола Іванович,  

доктор філологічних наук, професор кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

2. Словотвірна парадигматика відіменних дієслів у пам’ятках 

ХІV– ХVІІ ст.: ономасіологічний аспект  

Кочерга Галина Василівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

3. Локативний компонент у ролі облігаторного поширювача 

буттєвого речення 

Лонська Людмила Іванівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 



22 

 

4. Складнопідрядні речення з корелятом так, такий у мові 

літературної казки 

Ткач Ольга Вікторівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та 

лінгводидактики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

 

 

5. Спільність засобів вираження граматичних значень у 

слов’янських мовах 

Ага-заде Галина Моїсеївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Бакинського слов’янського університету (Азербайджан) 

 

 

6. Структура напівпереферійної зони функційно-семантичного поля 

результативності 

Голоцукова Юлія Олександрівна,  

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської 

флології та перекладу Маріупольського державного університету 

 

 

7. Граматична зв’язність тексту в інноваційному аспекті  

Єщенко Тетяна Анатоліївна,  

кандидат філологічних наук, доцент, член НТШ, завідувач кафедри 

українознавства Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького 
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8. Концепт у когнітивній граматиці  

Сірант Алла Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка  

 

9. Динаміка синтаксичних засобів експресивізації в українських 

ЗМК початку XXI ст. 

Мала Юлія Валеріївна,  

кандидат філологічних наук, методист Вінницького коледжу 

будівництва і архітектури Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

10. Особливості вираження категорії модальності імператива в 

українській мові 

Бортун Каріна Олександрівна,  

аспірант кафедри української мови Донецького національного 

університету імені Василя Стуса  

 

11. Експресивні параметри складнопідрядних речень з відношенням 

відповідності 

Голтвеницька Маргарита Володимирівна,  

вчитель української мови та літератури Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №36 Харківської міської ради Харківської області  

 

12. Іменні монолексичні моделі заголовків художніх творів 

Юлдашева Людмила Петрівна,  

аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 



24 

 

 

13. Історія компаративної методології в сучасному літературознавстві  

Цісельська Людмила Едуардівна, 

аспірантка кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 

методики навчання Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

14. Семантико-синтаксична організація складнопідрядних 

порівняльних речень (на матеріалі творів М. Коцюбинського) 

Донік Ольга Михайлівна,  

аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького   

 

15. Диференційні ознаки прислівника двох різносистемних лексико-

граматичних комплексів української та англійської мов у 

порівняльному аспекті 

Грачова Аліна Вадимівна, 

аспірант кафедри української філології Маріупольського державного 

університету 

 

16. Принципи визначення роду невідмінюваних іменників: 

теоретичний і прикладний аспекти  

Добрицька Інна Володимирівна,  

магістрантка 1 курсу Навчально-наукового інституту української 

філології та соціальних комунікацій Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 



25 

 

Секція «Мовні засоби як спосіб увиразнення художнього тексту» 

 

6 квітня 2017 року  Факультет філології та масових 

9.00 – 13.00  комунікацій, 2 поверх, ауд. 206 

 

        Голова – Людмила Шитик 

        Секретар – Маргарита Узун 

 

1. Синкретизм способів передавання чужої мови в ідіостилі Степана 

Процюка 

Шитик Людмила Володимирівна, 

доктор філологічних наук, професор кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

2. Метафора в творчості В. Шевчука 

Борисенко Наталія Миколаївна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  

 

 

3. Речевая манифестация концепта Петербург в повести Н. В. Гоголя 

«Невский проспект»  

Василенко Марина Петрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедра російської мови, 

зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 
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4. Средства выражения субъективной модальности в статьях из 

сборника «Арабески» (1835 г.) Н. В. Гоголя  

Кулєшова Людмила Миколаївна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, 

зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

5. Ценностный мир «Выбранных мест из переписки с друзьями» 

Н. В. Гоголя  

П’янзін Сергій Дмитрович 

кандидат філософських наук, доцента кафедри філософії Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

 

6. Структурно-семантичні особливості порівнянь у творі Сергія 

Жадана «Месопотамія»  

Глуховцева Ірина Ярославна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ)  

 

 

7. Лексичні інновації в мові роману Василя Кожелянка «Діти 

застою»  

Крищук Валентина Леонідівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  

 



27 

 

8. Русское словесное ударение: лингвоконтрастивный и 

методический аспекты 

Джусупова Унгласин Таліббаївна 

викладач кафедри російської мови і літератури Узбецького 

державного університету світових мов  

 

9. Тема одиночества в творчестве Джона Стейнбека 60-х гг. ХХ века 

Дворяшина В. С. 

викладач кафедри російської мови і літератури Узбецького 

державного університету світових мов  

 

10. Лексичні особливості перекладів поезії Т. Еліота новогрецькою 

мовою (на матеріалі перекладів Йоргоса Сеферіса) 

Узун Маргарита Михайлівна, 

старший викладач кафедри грецької філології та перекладу 

Маріупольського державного університету 

 

11. Дериваційні можливості кольороназв у мові роману Степана 

Процюка «Троянда ритуального болю» 

Гашибаязова Олександра Василівна,  

методист науково-методичної лабораторії української мови та 

літератури Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів 

 

12. Особливості мови історичних творів сучасних письменників про 

Київську Русь 

Ющенко Людмила Олександрівна,  

методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» 
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13. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності 

(на матеріалі творчості Ю. Винничука) 

Смишлякова Юлія Олександрівна,  

магістрантка 1 курсу спеціальності «Філологія. Українська мова та 

література» Маріупольського державного університету  

 

14. Художньо-образна парадигма символів у творчості Дари Корній  

Любічева Ірина Олександрівна,  

магістрантка 1 курсу спеціальності «Середня освіта. Українська мова 

та література» Маріупольського державного університету  
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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, 

завідувач 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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