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ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

Сітарчук Роман – голова оргкомітету, доктор історичних наук, професор, 

виконувач обов’язків ректора Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; 

Павлова Ірина – заступник голови оргкомітету, кандидат філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Шитик Людмила – заступник голови оргкомітету, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної 

лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Маленко Олена – заступник голови оргкомітету, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Члени оргкомітету: 

Шевчук Сергій, доктор географічних наук, професор, 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; 

Степаненко Микола, 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; 

Педченко Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

Лукаш Наталія, кандидат філологічних наук, старший викладач 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; 

Кисла Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово доктора географічних наук, доцента, проректора з 

наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Сергія Шевчука 

 

Доповіді 

 

1. Голобородько Костянтин, доктор філологічних наук, професор, декан 

українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

Лінгвістична експертиза як прикладне застосування теоретико-

практичного мовознавчого досвіду 

 
2. Калько Валентина, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Стилістичний потенціал антипаремій в українському інтернет-дискурсі 

 

3. Калько Микола, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Видові трійки в аспектуальній системі сучасної української мови 

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

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Комунікативна спрямованість змісту програм з української мови як освітня 

домінанта 

 

5. Степаненко Микола, доктор філологічних наук, профессор кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Фемінітиви у структурі сучасного політичного дискурсу: традиції, новації, 

аксіологія 

 
6. Шитик Людмила, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Аналоги сполучників у лексикографічному висвітленні  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

 

ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ВИМІРАХ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ 

 

Голова: доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Микола Степаненко 

Секретар: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Наталія Лукаш 

 

1. Базака Роман, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 

викладач кафедри української мови та журналістики 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Національно-мовні особливості преси Єлисаветчини початку ХХ століття 

 

2. Бонь Олексій, магістрант факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Український правописний кодекс 1928 року у вимірах сьогодення 

 

3. Варич Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Українська паремійна картина світу: лінгвокультурний та дидактичний 

вимір 

 

4. Василенко Яна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Українсько-польські паралелі в лінгвопоетиці доби романтизму 

  

5. Вінтонів Михайло, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 

Стилістичні фігури з повтором у художніх текстах Б. Грінченка 
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6. Волик Лариса, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Синтаксико-стилістичні параметри щоденникового дискурсу Остапа 

Вишні 

 

7. Волчанська Ганна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Журналіст як мовна особистість 

 

8. Голуб Анна, магістрантка 2-го курсу факультету іноземних мов 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Вербалізація оцінки в музичних рецензіях 

 

9. Голуб Вікторія, аспірантка кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Текстово-дискурсивні категорії літератури для дітей і юнацтва 

 

10. Гуманенко Олександра, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

старший викладач кафедри української мови та журналістики 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Наукове рецензування як важливий складник академічної комунікації 

 

11. Демешко Інна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Неолексеми-девербативи в медіатекстах: психолінгвістичний аспект 

 

12. Зінченко Станіслав, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Градуація ознаки в говірках північного наріччя 

 

13. Карлова Надія, старший викладач кафедри української мови Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Фразеопродуктивність лексем-компонентів предметно-інтер’єрного 

субкоду культури в східнослобожанських і східностепових говірках 

 

14. Кисляк Леся, старший викладач кафедри загальноправових та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

Покутські ареали в говірках Надвірнянщини 
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15. Кирилюк Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Концепт ПЕРЕМОГА в мовній свідомості українців 

 

16. Крижанівська Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Архітектоніка сучасного українського новинного мегатексту 

 

17. Кропивка Світлана, магістрантка факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Специфіка вербалізації мовної картини світу щоденникаря 

 

18. Ліштаба Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Суржик у сучасному газетно-журнальному повідомленні 

 

19. Лукаш Наталія, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Прагматичний потенціал графічних засобів у сучасному масмедійному 

дискурсі 

 

20. Мартинова Ганна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Представлення говірок Полтавщини в діалектній лексикографії. 

 

21. Мокляк Оксана, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Полтавського державного аграрного університету 

Лінгвопрагматичні характеристики новотворів у німецькій та українській 

мовах 

 

22. Нестеренко Наталя, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Вербалізація ціннісних маркерів народного героя в українських історичних 

романах про козацтво 
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23. Нестеренко Олеся,  викладач  кафедри  журналістики,  реклами   та    

PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Лінгвальне забезпечення сторителінгових проєктів 

 

24. Огарєнко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Культура мовлення в соціальних мережах 

 

25. Петрова Озель Лілія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Лінгворепрезентація турецької культури в українських перекладних 

текстах 

 

26. Пикалюк Роман, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Наративний підхід у дослідженні реклами 

 

27. Піддубна Вікторія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Українсько-польська інтерференція в галицькому мовному узусі 

 

28. Полозова Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Сучасні тенденції в лексико-граматичному оформленні текстів медійного 

дискурсу 

 

29. Талавіра Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської філології та методики викладання іноземних мов 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Конструкція як засіб номінації 

 

30. Тищенко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Вторинна номінація в східноподільських говірках 

 

31. Ткаченко Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Журналістика впливу та рішень: практики локальних медіа 
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32. Умрихіна Любов, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Наукове й професійне спілкування у вимірі комунікативної кооперації 

 

33. Фенько Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Інструменти сторітелінгу в тревелогах 

 

34. Щербина Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Найменування процесів праці в середньонаддніпрянських говірках 

 

35. Юлдашева Людмила, кандидатка філологічних наук, старша викладачка 

кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського 

національного університету імені В. Вернадського 

Національно-культурний компонент у лексиці сучасного українського 

фентезі 

 

Секція 2 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ Й ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

ЛЕКСИЧНИХ, ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

Голова: кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, 

культури та документознавства Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» Людмила Дерев’янко 

Секретар: кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Наталія Кисла 

 

1. Андрєєв Богдан, магістрант факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Функційно-стилістичні виміри лексичної антонімії на тлі сучасного 

публіцистичного дискурсу 

 

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

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Об’єктивація емотивного потенціалу фразем в ідіолекті О. Довженка 
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3. Бойко Тетяна, магістрантка 2-го курсу філологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(науковий керівник – Кульбабська Олена Валентинівна, доктор 

філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) 

Складні ускладнені речення як синтаксична домінанта прозової мови Ірини 

Вільде (на матеріалі романів «Повнолітні діти», «Сестри Річинські») 

 

4. Бонь Анастасія, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Чужомовні лексеми в структурі конфесійного тексту 

 

5. Вакуленко Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Особливості функціонування порівняльних конструкцій у романі Люко 

Дашвар «Село не люди. Добити свідка» 

 

6. Вінтонів Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 
Відапелятивні утворення в ергонімному просторі Київщини 

 

7. Вовк Юлія, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Функційно-семантичні виміри української антропонімії на тлі сучасного 

художнього дискурсу 

 

8. Гашибаязова Олександра, аспірантка кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Оцінний компонент конотативного значення прикметників 

 

9. Глубока Альона, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Лексико-семантичні засоби вербалізації категорії суб’єктивної оцінки в 

епістолярному дискурсі Василя Симоненка 
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10. Горда Катерина, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Модальні частки як репрезентанти модальності (на матеріалі казок 

В. Королева-Старого) 

 

11. Губаньов Олександр, магістрант факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Символ на тлі роману Мирослава Дочинця «Криничар»: 

лінгвопрагматичний вимір 

 

12. Денисюк Василь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Фразеологія проповідей Т. Млодзяновського 

 

13. Дерев’янко Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Особливості функціонування прийменниково-субстантивних корелятивів 

зі значенням різночасності в сучасній українській мові 

 

14. Зелінська Оксана, доктор філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Лексика на позначення емоцій дитини у творі Б. Лепкого «Казка мого 

життя» 

 

15. Кисла Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Особливості функціювання прийменників власне-мети в сучасній 

українській літературній мові 

 

16. Клипа Наталія, директор ННІ філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості використання відокремлених конструкцій у романі Василя 

Шкляра «Кров кажана» 

 

17. Коба Діана, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Компаративні фразеологізми в романі Дмитра Кешелі «Родаки»: 

семантика, структура, функції 
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18. Ковтюх Світлана, кандидат філологічних наук, профессор кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Оказіональні та нормативні словоформи вокатива українських прізвищ 

 

19. Кочерга Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Словотвірне моделювання механізму дієслівності в писемних пам’ятках 

східнослов’янських мов XIV–XVII ст. 

 

20. Кріль Наталія, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Фонографічні репрезентанти мовної гри в поезіях Ю. Андруховича 

 

21. Кучер Альона, аспірантка кафедри української мови Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Функційно-стилістичні вияви еліптичних речень у великій прозі І. Франка 

 

22. Лісна Анна, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Текстотвірні спроможності складнопідрядних речень у романі Мирослава 

Дочинця «Світован» 

 

23. Лонська Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Функційно-сeмантичний потeнціал фразeми чорний ворон у романі 

І. Багряного «Сад Гeтсиманський» 

 

24. Маслюк Наталія, аспірантка кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Функційна специфіка підрядно-сурядних сполучників 

 

25. Павлюк Вікторія, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Соціолект у сучасному художньому дискурсі: семантико-функційний 

аспект 
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26. Пасік Надія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Комунікативне навантаження напівпредикативних конструкцій у прозі 

Євгена Гуцала 

 

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

мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Способи творення неосемантизмів 

 

28. Шаповал Оксана, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Екзотизми й варваризми в сучасному поетичному дискурсі: семантико-

функційний аспект 

 

29. Шестакова Тетяна, магістрантка факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Антонімійні відношення в системі фразеологічних одиниць із соматичним 

компонентом 

 

30. Шумей Марія, магістрантка факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Функційний аспект українського сленгу (на матеріалі сучасного інтернет-

дискурсу) 

 

31. Ярмоленко Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

Хронологічно маркована лексика в історичному романі Дмитра Чорноти 

«Гетьманська булава» 
 

Секція 3 

 

МЕТОДОЛОГІЯ Й ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

У ПРОЕКЦІЇ НА СУЧАСНІ ОСВІТНІ ВИМОГИ 

 

Голова: завідувач відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського Ольга Коваленко 
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Секретар: кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Людмила Дейна 

 

1. Бойко Марія, аспірантка кафедри української мови Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Мовні перспективи в освітній системі: позиція держави та населення 

 

2. Гаража Валентина, директор Полузірського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Мачухівської сільської рад 

Полтавського району Полтавської області 

Інновації на уроці української мови Нової української школи 

 

3. Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Шляхи реалізації комунікативно-діяльнісного підходу на уроках 

української мови в профільній школі. 

 

4. Гринчук Марія, магістрантка 2-го курсу філологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(науковий керівник – Кульбабська Олена Валентинівна, доктор 

філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) 

Робота з газетним текстом як засіб реалізації медіатехнологій на уроках 

української мови (на матеріалі часопису «Вільне життя»). 
 

5. Дейна Людмила, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Лінгводидактичні параметри письменницького епістолярного дискурсу. 

 

6.   Діхтяр Андрій, директор Опорного закладу Руденківського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Новосанжарської селищної ради 

Полтавської області 

Формування математичної компетентності на сучасному уроці 

 

7.   Зайцев Сергій, директор комунального закладу «Інклюзивний ресурсний 

центр Полтавської міської ради» 

Урок з української мови у 5-му класі Нової української мови 

 

8.   Кайдаш Алла, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Сучасні ресурси створення дидактичних ігор для уроків української мови 
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9.   Кисла Ірина, учитель Ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради 

Формування критичного мислення на уроці української мови 

 

10.  Коваленко Ольга, завідувач відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М. В. Остроградського 

Учитель української мови й літератури НУШ в аспекті лінгвоперсонології 

 

11.  Кричун Людмила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Місце дисципліни «Українська мова та культура мовлення» в професійній 

підготовці перекладачів 

 

12.  Кульбабська Олена, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Особливості впровадження модельної навчальної програми з української 

мови до навчання учнів української мови 

 

13.  Максим’юк Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Робота над словосполученням: номінативний і методичний аспекти 

 

14.  Марцин Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства і лінгводидактики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Формування лексичних компетентностей у навчанні української мови як 

іноземної 

 

15.  Нестеренко Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Сучасні перспективи філології як освіти та фаху  

 

16.  Ніколашина Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Технологія проєктування аспектного уроку за модельними навчальними 

програмами з української мови для 5–6 класів 
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17.  Павлова Ірина, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Фахові компетентності вчителя української мови у вимірах STEM-освіти 

 

18.  Педченко Світлана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Культуромовна компетентність як складник професіограми сучасного 

фахівця 

 

19.  Петренко Ольга, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, 

учитель-методист Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 

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

Формування медіграмотності на уроці української мови 

 

20.  Піддубна Віра, директор Ліцею № 14 «Здоров’я» Полтавської міської ради 

Позакласна освіта із мовно-літературної підготовки: сучасні проблеми й 

перспективи в умовах НУШ 

 

21.  Тараненко Наталія, директор ліцею № 21 «Надворсклянський» 

Полтавської міської ради 

Інформаційно-цифрова компетентність здобувачів предметної 

спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»: 

сучасні проблеми й перспективи в умовах НУШ 

 

22.  Тесліцька Галина, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Формування професійних компетентностей студентів-філологів під час 

педагогічної практики 

 

23.  Ткач Ольга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 

і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

Репродуктивні вправи в процесі формування орфографічних 

компетентностей учнів 

 

24.  Тютюма Тетяна, аспірантка кафедри української мови Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української 

мови та літератури засобами цифрових освітніх ресурсів 
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25.  Хоменко Поліна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Осмислення проблеми когнітивно-комунікативного підходу в працях 

лінгводидактів 

 

26.  Шатілова Наталія, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Формування інфомедійної грамотності студентів-філологів в умовах 

дистанційного навчання 

 

27.  Шрамко Руслана, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Особливості застосування техніки й методики НЛП під час вивчення 

української мови за професійним спрямуванням студентами педагогічного 

вишу – майбутніми перекладачами 

 

28.  Яковлєва Валерія, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Лінгводидактичні засади вивчення стилістики в профільній школі 


