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Організаційний комітет конференції  

Ю.Д. Бойчук – ректор Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН 
України (Україна)  - голова оргкомiтету  
С.В. Бережна – проректор з наукової, iнновацiйноїi мiжнародної 
дiяльностiХарківського національного педагогічного університету імені        
Г.С. Сковороди (Україна) – заступник голови оргкомiтету 
В.А. Борисов – проректор з навчально-наукової роботи Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) – 
заступник голови оргкомiтету 
К.Ю. Голобородько – декан українського мовно-літературного факультету 
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка  Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, доктор філологічних наук, професор 
(Україна) – заступник голови оргкомiтету 
П.Ю. Гриценко – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту 
української мови Національної академії наук України 
А.М. Архангельська – доктор філологічних наук, професор кафедри 
славістики філософського факультету Університету імені Ф. Палацького 
(м. Оломоуць, Чеська Республіка) 
А.I. Даниленко – повний професор кафедри сучасних мов і культур 
Пейсівського університету (м. Нью-Йорк, США) 
О.П. Карпенко  - кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри росiйської мови 
та лiтератури  Ардаганського унiверситету (Туреччина) 
А.Г. Козлова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної 
літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
С.К. Криворучко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
О. Лещак – доктор фiлологiчних наук, професор кафедри синхронічного і 
діахронічного мовознавства Інституту літературознавства і мовознавства 
Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце (Польща) 
С.В. Ніколаєнко – доктор педагогiчних наук, профеcор, декан факультету 
гуманiтаристики та мовних комунiкацiй Вiтебського державного унiверситету 
iменi П.М.Машерова (Бiлорусь) 
О.А. Олексенко – кандидат фiлологiчних наук, професор кафедри української 
мови Харківського національного педагогічного університету імені                
Г.С. Сковороди (Україна) 
І.І. Степанченко – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної 
літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
О.О. Скоробогатова – доктор філологічних наук, професор кафедри 
зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
Н.В Щербакова – кандидат фiлологiчних наук, доцент, завiдувач  кафедри 
української мови Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди (Україна) 
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Секретар – Т.О. Колiй 
Місце проведення конференції: Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди, зал засідань (вул. Валентинiвська, 2; станція 
метро «Студентська») 
 

Регламент роботи конференції  

20 травня  

9.30 –10:00 Реєстрація учасників.  
10:00–13:30 Пленарне засідання (зал засідань, 2 поверх)  
13:30–14:00 Обiдня перерва  
14:00–17:00 Секцiйнi засiдання 
 
                                                21 травня 
          10:00–13:30 Секцiйнi засідання  
          13:30–14:00 Обiдня перерва  
          14:00–17:00 Круглий стіл  
 
Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.  
Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.  
Обговорення – до 3 хв. 
 
 
                               ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ 
                     
                                    20 травня, 10-00 
 
Приєднатися через Google Meet 
meet.google.com/yhr-stiw-ozx 
Приєднатися телефоном 
(US) +1 260-488-0427 (PIN: 837323920)                                     
 
Голова засідання – проф. Костянтин Юрійович Голобородько, декан 
українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
 
Привітання ректора Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН 
України Бойчука Юрія Дмитровича  

 
Привітання декана українського мовно-літературного факультету імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, доктора філологічних наук, професора 
Голобородька Костянтина Юрійовича  
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Человек, Ученый, Педагог, Поэт, Гражданин (об Анатолии Тихоновиче 
Гулаке) 
Степанченко Iван Iванович –  доктор філологічних наук,  професор, професор 
кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Засоби моделювання фікційної свідомості персонажа у драматичній поемі 
І. Кочерги «Свіччине весілля»  
Атаманчук Вікторія Петрівна – доктор філологічних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна) 

 
Вербалізація емоційних станів персонажів в ідіолекті О. Довженка 
Бойко Надія Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
української мови та методики її навчання Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя (Україна) 

 
Модальні виміри поетичного тексту 
Бріцин Віктор Михайлович – доктор філологічних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної 
академії наук України (Україна) 

 
Синтаксис сучасної української реклами 
Вінтонів Михайло Олексійович – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна) 

 
Актуальні питання сучасного українського мовознавства 
Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, директор 
Інституту української мови Національної академії наук України (Україна) 

 
Кирило та Мефодій, «глупая Русь» та манівці української літературної 
мови 
Даниленко Андрій Іванович – повний професор кафедри сучасних мов і культур 
Пейсівського університету (м. Нью-Йорк, США) 

 
Конфліктна комунікативна поведінка персонажів драматичних творів Лесі 
Українки: лінгвопрагматичний аспект 
Жуйкова Магарита Василівна – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри української мови Волинського національного університету  імені Лесі 
Українки (Україна) 
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Силове поле прийменника: категорійність і синтагмальність   
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, декан філологічного факультету Донецького 
національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)  (Україна) 

 
Вербалізація соціально-психологічного феномена медіаобразів у дискурсі 
сучасної українсько- й російськомовної газети: актуалізація асоціативних 
зв’язків 
Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор (Україна), 
професор титулярний (Польща), завідувач кафедри україністики Інституту 
російської й української філології Університету імені Адама Міцкевича 
(Польща) 
 
Метафорична лексикографія: основні принципи, актуальні проблеми та 
перпективи розвитку 
Кравцова Юлія Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри слов'янських мов Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (Україна) 
 
Лингвоконцептология в когнитивистской и функционально-
прагматической перспективе 
Лещак Олег – доктор фiлологiчних наук, професор Університету  iменi Яна 
Кохановського в Кельце. Iнститут лiтературознавства та 
мовознавства  (Польща) 
 
Компонентний аналіз у вітчизняних студіях із зіставної лексикології 
Лучик Алла Анатоліївна – професор кафедри загального і слов’янського 
мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
(Україна) 
 
Про деякі особливості сонетного вірша Івана Франка 
Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

 
Спустошення словотвірної парадигми і закон збереження матерії 
Нелюба Анатолій Миколайович – доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри української мови Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (Україна) 
 
Онімний словник барокового тексту 
Ніка Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 
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Современные интегративные лингвистические науки и их 
представленность в лингводидактике Беларуси 
Ніколаєнко Сергiй Володимирович – доктор педагогiчних наук, профеcор, декан 
факультету гуманiтаристики та мовних комунiкацiй Вiтебського державного 
унiверситету iменi П.М. Машерова (Бiлорусь) 

 
Фольклорні й біблійні джерела повісті Миколи Гоголя «Вій» 
Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор,  
завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання 
Глухівського  національного педагогічного університету  імені Олександра 
Довженка (Україна) 

 
О метафорическом переносе как корреляте поверхностного восприятия 
возможности создать новое лексическое значение: контрастивная и 
нейропсихологическая верификация 
Попов Сергій Леонідович –  доктор філологічних наук, професор, іноземний 
фахівець факультету російської мови Інституту міжнародних досліджень 
Університету імені Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Гуандун, КНР). 

 
Текстовий портрет емоції радості (на матеріалі оповідання Б. Рейман «Die 
Geschwister») 
Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри німецької та романської філології Херсонського державного 
університету (Україна) 

 
Хуррем-Роксолана як історична особа і художній образ (за матеріалами 
історичних студій Агатангела Кримського) 
Ромащенко Людмила Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри української літератури та компаративістики Інституту української 
філології і соціальних комунікацій Черкаського національного університету 
ім. Богдана Хмельницького (Україна) 

 
Мовні маркери концептуалізації простору 
Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (Україна) 

 
Словотворчі типи неологізмів-композитів  у сучасному українськомовному 
інтернет-дискурсі 
Стишов Олександр Анатолійович – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української мови Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка (Україна) 

 
 



7 
 

Прецедентные тексты  как смыслообразующие триггеры малых 
поэтических интернет-жанров 
Тропіна Ніна Павлівна – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора 
О. Мішукова Херсонського державного унiверситету (Україна) 
 
Когнитивная семантика и полисемия глагольных предикатов (на 
материале контекстов художественного дискурса) 
Чернцова Олена Вадимiвна – доктор фiлологiчних наук, доцент, доцент 
кафедри росiйської мови фiлологiчного факультету  Харкiвського 
нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна (Україна) 
Педченко Людмила Вадимiвна – кандидат фiлологiчних наук, доцент, завiдувач 
кафедри росiйської мови Харківського нацiонального унiверситету iменi 
В.Н. Каразiна (Україна) 

Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту: проблеми і перспективи 
Чистяк Дмитро Олександрович – доктор філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри романської філології Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

 
Типологія лінгвістичних  і мовних  конфліктів у  масмедійному просторі 
України. 
Яроцька Галина Сергіївна – доктор філологічних наук, завідувач кафедри нових 
медіа і медіадизайну факультету журналістики, реклами та видавничої справи 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна) 

 
 
 
 

СЕКЦIЯ 1 
КОГНIТИВНА ЛIНГВIСТИКА 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/pkj-sbec-xig 
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/uta-vyar-uga 
 
 Модератори: Бєлова М.О.– кандидат філологічних наук, доцент  
                      Осiпова Т.Ф. – кандидат філологічних наук, доцент 
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Средства и способы аргументации в прокурорской речи: композиционно-
синтаксический уровень (на примере речей А.Ф. Кони) 
Азевич Iрина Петрiвна – аспiрант кафедри свiтових мов Вiтебського 
державного унiверситету iменi П.М. Машерова (Бiлорусь) 
 
Мовна картина свiту М. Булгакова 
Барменкова Оксана Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
 
Культурно-маркована лексика як засіб об’єктивації концепту статус (на 
матеріалі британського художнього дискурсу) 
Бєлова Марина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Смислове наповнення концепту Китай в українській мовній картині світу 
Ван Дацзюнь – магістр українського мовно-літературного факультету імені       
Г.Ф. Квітки-Основ"яненка Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди (КНР) 
 
Внутренняя форма слов-репрезентантов концепта лень в русском языке 
(на фоне сопоставления с китайскими иероглифами) 
Ван Лiлi – аспiрант кафедри росiйської мови фiлологiчного факультету  
Харківського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна (Україна) 
 
Мовно-поетична інтерпретація концепту Я (EGO) у змістових центрах 
поета Івана Перепеляка 
Горенко Вікторія Миколаївна – аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 
(Україна) 
 
Динамічні процеси в структурі етнокультурних концептів, актуалізованих 
у текстах говірок Центральної Слобожанщини 
Демченко Наталя Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (Україна) 
 
Віддзеркалення у фраземах українського і англійського менталітету 
Дроботенко Валентина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Концепт жінка в текстах українських рок-поезій 
Запорожська Дар’я Миколаївна – учитель української мови та літератури, 
зарубіжної літератури Комунального закладу «Валківський ліцей імені 
О. Масельського» (Україна) 
 
Базові поняття лінгвокультурології: лінгвокультура й лінгвокультурема 
Колонюк Сергій Миколайович – магістр, аспірант кафедри романських мов і 
світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса 
(Україна) 
 
Когнитивная прецедентность как объект исследования 
Лещак Свiтлана – кандидат філологічних наук, доцент Університету  iменi Яна 
Кохановського в Кельце. Iнститут лiтературознавства та 
мовознавства  (Польща) 
 
Семантико-когнітивний аналіз концепту «чесність» у творчості 
Володимира Винниченка 
Масло Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
(Україна) 
 
Количественность и количество как когнитивные и семантические 
категории 
Нобис-Влязло  Катажина – кандидат філологічних наук, доцент Університету 
 iменi Яна Кохановського в Кельце. Iнститут лiтературознавства та 
мовознавства  (Польща) 
 
Лінгвокогнітивний аспект взаємодії з’ясувальних складнопідрядних 
конструкцій із науковим дискурсом як сферою їх уживання 
Олійник Еліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови та славістики Бердянського державного педагогічного 
університету (Україна) 
  
Концепт «смерть» в турецких и русских пословицах  
Рамазанова Шелале Iсметiвна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри 
росiйської мови та лiтератури  Ардаганського унiверситету (Туреччина) 
 
Концепт СЛОВО в поезії П. Мовчана 
Скидан Ярослав Анатолійович – аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(Україна)  
 



10 
 

Концепт ВІРА як базовий складник ціннісної системи особистості в 
поетичних рядках В.С. Бойка 
Черненко Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри міжкультурної 
комунікації та іноземної мови НТУ «Харківський політехнічний інститут»  
(Україна) 
 
Антонімічний концепт у сучасному рекламному дискурсі і його 
аксіологічний потенціал 
Ярмак Олександр Сергійович – аспірант кафедри української мови 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(Україна) 
 
 
СЕКЦIЯ  2 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ  
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/hhm-ycno-kdo 
  
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/ybh-wpzw-tqs 
 
Модератори Марцин С.О. – кандидат філологічних наук, доцент  
                      Шпак Ю.О. – кандидат філологічних наук, доцент 
 
 Лінгводидактична майстерня вчителя-словесника 
Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу " 
Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради 
 
Формування комунікативної компетенції студентів під час вивчення 
української мови як іноземної в умовах дистанційного навчання 
Вальченко Інна Вікторівна  – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та російської мов як іноземних Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна) 
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Ментальні стереотипи в синхронії і діахронії 
Василенко Марина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
П'янзін Сергій Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького 
(Україна) 
 
Удосконалення навичок аудіювання на заняттях з української мови як 
іноземної в умовах дистанційного навчання 
Копієвська Людмила Анатоліївна – викладач кафедри соціально-гуманітарних 
та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних 
наук ПВНЗ «Київський медичний університет» (Україна) 
 
Терпіння у слов’янській мовній картині світу 
Корновенко Лариса Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
 
Комунікативно-прагматичне моделювання ілюстративного матеріалу під 
час вивчення української мови як іноземної 
Котик Лариса Леонiдiвна – старший викладач кафедри української філології і 
славістики Київського національного лінгвістичного університету (Україна) 
 
Поєднання традиційних методів і підходів з інноваційними технологіями 
під час вивчення української мови як іноземної  в умовах дистанційного 
навчання 
Кохан Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та російської мов як іноземних Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 
(Україна) 
 
Текстоцентричний підхід на заняттях з української мови як іноземної: 
формування соціокультурних компетентностей здобувачів освіти 
Марцин Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
 
Специфiка организацiї сучасного навчального дискурсу в свiтлi 
технологiчних и соцiальных змiн на прикладi курсу iноземної мови у вишi 
Томілін Олександр Михайлович – кандидат фiлологiчних наук, професор 
кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ «Харківський 
політехнічний інститут» 
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Порівняльний аналіз понять ОСВІТА й EDUCATION (на матеріалі 
сучасної української та англійської мов) 
Шпак Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди 
 
 
 
СЕКЦIЯ 3  
ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/rej-iakx-rpk 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet  
meet.google.com/kzt-crds-qrq 

 
Модератори:  Гармаш Л.В. – доктор фiлологiчних наук, професор   
                         Козлова А.Г. – кандидат фiлологiчних наук, доцент 
 
«Стан «покинутої» у висловлюваннях героїні (Сімона де Бовуар «Зламана 
жінка») 
Криворучко Світлана Костянтинівна – доктор філологічних наук,  професор, 
завідувач кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
 
Проблема національної ідентичності в романі К. Ішігуро «Залишок дня» 
Гармаш Людмила Вiкторiвна – доктор філологічних наук,  професор, професор 
кафедри  української літератури та журналістики імені професора Леоніда 
Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди (Україна)  
 
О Лефе и его «левом марше» в... тупик 
Силаєв Олександр Сергiйович – доктор філологічних наук,  професор, професор 
кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Генеза сучасної української монодрами: тематико-проблематичний аспект 
Бортнік Жанна Іванівна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри 
теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного 
університету імені Лесі Українки (Україна)  
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Традиции китайского города XVII века в повести Лин Мэнчу «Украденная 
невеста» 
Бикова Iрина Алiмджанiвна – кандидат фiлологiчних наук, доцент, доцент 
кафедри схiдних мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Слово как смысловой центр романа Евгения Водолазкина «Лавр» 
Водолажченко Наталiя Анатолiївна – викладач кафедри методики вивчення 
мов та лiтератури Комунального вищого навчального закладу  «Харківська 
академія неперервної освіти», аспірант Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Особливості засобів створення комічного у творах А. Аверченка 
константинопольського періоду 
Голобородько Юрій Костянтинович – аспірант кафедри зарубіжної літератури 
та слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Темпоральність та її функції в документальній прозі С. Алексієвич  
Кайдаш Карина Віталіївна – аспірант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Мифологические образы в поэзии Б. Окуджавы 
Карпенко Олена Петрiвна – кандидат филологiчних наук, доцент кафедри 
російської мови і літератури Ардаганського університету (Туреччина) 
 
Українська рок-поезія в сучасному соціокультурному просторі 
Косенко Катерина Олегівна – методист Центру методичної та аналітичної  
роботи Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 
неперервної освіти» (Україна) 
 
Компаративний аналіз лірики поетів Срібної доби 
Костюк Тетяна Пантелеймонівна –  старший викладач кафедри російської 
мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного 
університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
 
Экзистенциал ЗАБОТА в «смиренной прозе» А. Платонова  
Ляпiин Руслан Сергiйович – аспiрант кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
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Социально-психологические типы преступной личности в «Записках из 
Мертвого дома»  Ф. Достоевского 
Нестеренко Ксенія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
iноземних мов Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (Україна) 
 
Сопоставительный анализ самопереведенных стихотворений                  
И.А. Бродского  
Оробінська Марія Володимирівна – кандидат фiлологiчних наук, доцент 
кафедри фiлологiї та лiнгводидактики Харкiвського нацiонального 
автомобiльно-дорожнього унiверситету (Україна) 
 
 
СЕКЦIЯ 4  
ЗАГАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ХУДОЖНIХ ТВОРIВ 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/xdg-szms-hty 
Приєднатися телефоном 
(US) +1 573-568-8372, PIN-код: 224 239 475# 
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/tjc-ywoi-scj 
Приєднатися телефоном 

4677-553-(US) +1 267 , PIN-код: 883 700 431# 
 
Модератори: Сазонова Я.Ю. – доктор фiлологiчних наук, доцент  
                        Невська Ю.В. – кандидат філологічних наук, доцент  
 
Мовностильові атрибути серіалу Олексія Кирющенка «Слуга народу» 
Голобородько Ярослав Юрійович – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української філології Горлівського інституту іноземних мов 
Донбаського державного педагогічного університету (м. Бахмут, Україна) 
 
Лінгвопоетика як науковий досвід: питання методології і методів 
лінгвістичного аналізу художньої мови 
Маленко Олена Олегівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
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Роль дейксиса в лирических повестях И.С. Тургенева 
Палатовська Олена Володимирiвна – доктор філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри російської мови і літератури Київського національного 
лінгвістичного університету (Україна) 
 
Мовне вираження психологічного феномену «хибного поєднання» в 
текстах жахів (лінгвопрагматичний аспект) 
Сазонова Ярослава Юріївна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри англійської фонетики і граматики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Омовлення невербального реагування адресата на маніпуляцію позитивом 
у художньому дискурсі 
Шкіцька Ірина Юріївна – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського 
національного університету (Україна) 
 
Основні напрями сучасних лінгвостилістичних досліджень 
Волкова Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
(Україна) 
 
Елементи «живого» мовлення українських митців початку ХХ століття 
Демченко Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
Херсонського національного технічного університету  (Україна) 
 
Лінгвопрагматичні виміри дихотомічної природи мотиву як текстової 
категорії крізь призму літератури факту 
Заоборна Марія Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
 
Композиционно-эстетическое своеобразие автобиографического 
произведения В.В. Корсака «Плен» 
Коваленко Катерина Iгорiвна – викладач кафедри свiтових мов Вiтебського 
державного унiверситету iменi П.М. Машерова (Бiлорусь) 
 
Лінгвостилістичні засоби творення образу війни в сучасній аматорській 
поезії 
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Колосова Ольга Володимирівна – аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(Україна) 
Признаки авторского присутствия в персональном повествовании (на 
материале романа Александра Солженицына «В круге первом») 
Міняйло Наталія Вікторівна – аспірант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди (Україна)  
 
О ритме в художественном тексте 
Мирошниченко Марiя Павлiвна – кандидат фiлологiчних наук, старший 
викладач кафедри гуманiтарних наук Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (Україна) 
 
Поетична мовотворчість А. М. Поповського 
Невська Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської фонетики і граматики Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди  (Україна) 
 
Языковая игра как средство создания исторической достоверности в 
романе Е. Водолазкина «Лавр» 
Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного 
університету (Україна) 
 
Числовий символізм  у скандинавських сагах та українських думах: аналоги й 
паралелі 
Рахно Михайло Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка (Україна) 
 
Категорія простору в повісті М. Вінграновського «Первінка» 
Скидан Марина Сергіївна – аспірант кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  (Україна) 
 
Языковые средства выражения метатекстового пространства в русских 
повестях Т.Г.Шевченко 
Стаканкова Тамара Петрiвна – кандидат фiлологiчних наук, доцент, професор 
кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету іменi Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Емоційний потенціал фонетичного повтору в поетичному дискурсі 
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Степаненко Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри філологічних дисциплін та методик їх навчання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна) 
 
Перцептивна естетика номінації кольору в поезії Олеся Довгого та Павла 
Мовчана  
Строкаль Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Україна) 
 
Роль сравнений в текстах современных песен 
Хамадуш Ламія – студентка факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Алжир) 
 
Стилістичні розвідки в доробку Харківської філологічної школи 20-30 рр. 
ХХ ст. 
Черемська Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри українознавства та мовної підготовки іноземних громадян 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  
(Україна) 
 
 
СЕКЦIЯ 5  
ЛЕКСИКА ХУДОЖНIХ ТВОРIВ 
 
20 травня 14-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/mvn-nvet-css 
 
21 травня 10-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/xqi-kzkz-ibg 
 
Модератори: Міняйло Р.В. – кандидат філологічних наук, доцент  
                      Ільїна О.В. – кандидат філологічних наук, доцент 
 
Біля витоків східнослов'янської етимології 
Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного 
університету (Україна)  
 
О характере доминантных парадигм в баснях 
Авдєєнко Юлія Ігорівна – аспірант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна) 
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Фітоморфи в поезії П. Перебийноса та А. Кичинського: функціональний 
аналіз 
Бєлінська Валерія Євгенівна – аспірант кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Парадигматический анализ лексики ремейков 
Воробйова Ольга Олександрівна – аспiрант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна)  
 
Семантико-стилістичний потенціал синонімічної парадигми з дієсловами 
мовлення в лінгвотворчості Пантелеймона Куліша 
Дерій Аліна Олегівна – аспірант кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна) 
 
Використання фразеологізмів у мові творів Ю. М. Мушкетика 
Ільїна Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри 
української мови Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Лексико-семантическая репрезентация понятий «любовь» и «жизнь» 
в поэзии Ф.И. Тютчева 
Каменєва Ірина Адамівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова (Україна) 
 
Рибальська метафора в художньому тексті 
Міняйло Роман Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради (Україна) 
 
Магическая сила булгаковского слова 
Никифорова Свiтлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри iноземних мов Харківського нацiонального унiверситету 
мiського господарства  iменi О.М. Бекетова (Україна) 
 
Особливості функціонування топонімів у романі Ю. Логвина «Таємна 
перлина»  
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Обиденнікова Марина Олегівна –  аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(Україна) 
 

Венеция И. А. Бунина и венецианские стихотворения К. Р. 
Проскурін Іван Андрійович – аспірант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
 
СЕКЦIЯ 6    
ГРАМАТИКА ХУДОЖНIХ ТВОРIВ 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/qqh-psyu-afe 
Приєднатися телефоном  
(US) +1 475-329-8134 PIN-код 629 757 894# 
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/ghr-oqeo-acv 
Приєднатися телефоном 

9890-277-(US) +1 929   код 331 593 512-PIN # 
 
Модератори: Скоробогатова О.О. – доктор фiлологiчних наук, професор             
                      Павлова І.А. – кандидат філологічних наук, доцент 
 
Засоби вираження модальності в романі Марини Гримич «Клавка» 
Беркещук Інна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка  (Україна) 
 
Субстантивні біноми в російськомовній поезії Євгена Юхниці 
Бувалець Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук (Україна)  
 
Родовые корреляты в лирике Марлены Рахлиной 
Гончарова Жанна Миколаївна – аспiрант кафедри зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Выразительный потенциал глагольных форм в лирике Бориса Слуцкого 
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Золотько Антоніна Андріївна – аспiрант кафедри зарубіжної лiтератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди (Україна) 
 
 
 
Займенники у світлі теорії художньої референції 
Калашник Оксана Вікторівна – викладач кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(Україна) 
 
Имена собственные в художественном тексте и особенности их перевода  
Козлов Євген Дмитрович – кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри ділової 
іноземної мови та перекладу НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
(Україна) 
 
Парцеляція як синтаксичний засіб репрезентації поняття «відсутність» у 
повісті С.Д. Довлатова «Зона» 
Корнєєва Олена Миколаївна ‒ викладач кафедри мовних та гуманітарних 
дисциплін № 1 Донецького національного медичного університету, аспірант 
кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна)  
 
Числівник в українській поетиці в аспекті психолінгвістики 
Олексенко Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, професор, професор 
кафедри української мови Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди,  
Павлова Інна Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Імператив у поетичному мовленні Миколи Вінграновського 
Омельченко Анна Григорівна – аспірант кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  (Україна) 
 
Вставные конструкции в идиостиле Сергея Довлатова  
Пушкар Ольга Петрівна – кандидат філологічних наук, викладач Iнституту 
мiжнародної освiти Полтавського університету економіки і торгівлі (Україна) 
 
Суфіксація як спосіб творення псевдонімів сучасних українських митців 
Соприкіна Вікторія Дмитрівна – аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  
(Україна) 
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Предложения асимметричной структуры в художественном тексте 
Халанська Наталiя Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
 
Способи передачі інфінітива та інфінітивних комплексів у перекладі 
художнього тексту 
Яровенко Людмила Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, 
Болдирева Анжела Євгеніївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова  (Україна) 
 
 
 
СЕКЦIЯ 7   
ЛЕКСИЧНI ОДИНИЦI МОВИ 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet  
https://meet.google.com/ctx-fnxh-oii 
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet https://meet.google.com/ctx-fnxh-oii 
 
Модератори: Піддубна Н.В. – доктор філологічних наук, доцент 
                     Лебеденко Ю.М. – кандидат філологічних наук, доцент 
 
Бібліїзми як прецедентні одиниці української мови 
Піддубна Наталія Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Лингвостилистические особенности самопрезентации адресанта в 
русскоязычных объявлениях о знакомстве 
Алексеєвич Євген Вiкторович – аспiрант кафедри свiтових мов Вiтебського 
державного унiверситету iменi П.М. Машерова (Бiлорусь) 
 
Устойчивые сравнения, содержащие эталон ума или глупости (умный 
/глупый, как…; на материале НКРЯ) 
Алемдаг Мерве – студентка факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Туреччина) 
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Прагматика терміна у фаховому освітньому дискурсі 
Борисов Володимир Андрійович – кандидат філологічних наук, доцент, 
проректор з навчально-наукової роботи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Особенности лексикона русскоязычного фуд-блогера 
Какаджанова Еджегиз – студентка факультету слов’янської філології 
Київського національного лінгвістичного університету(Туркменістан) 
 
Колокації з компонентом іншомовного походження в сучасній українській 
мові (на матеріалі франкомовних запозичень у сфері моди) 
Каминін Ігор Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 
Чурсіна Людмила Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри германської і романської філології ХГУ «Народна українська 
академія» (Україна) 
 
Лексико-семантическая группа названий детёнышей животных в русском 
языке (корпусный анализ) 
Кая Мухаммед Емін – студент факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Туреччина) 
 
Категорійно-поняттєва класифікація дорожньо-будівельної лексики 
Книшенко Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету (Україна) 
 
Соціолінгвістичний аспект дослідження фразеологізмів української мови в 
медійному дискурсі 
Князь Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету 
імені В.В. Докучаєва (Україна) 
 
Агнонимы в языковой культуре городского населения 
Кулешова Людмила Миколаївна –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського 
національного університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
 
Функційно-стилістичні особливості неологізмів українськомовного 
сегменту соцмережі Facebook 
Ладоня Катерина Юріївна – аспірант кафедри української мови Інституту 
філології  Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) 
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Лексема дах: літературна vs сленгова 
Лебеденко Юлія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, 
Таран Оксана Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» 
(Україна) 
 
Семантична адаптація англомовних запозичень в ігровому комп’ютерному 
мовленні «геймерів» 
Ніколюк Віолета Віталіївна – аспірант кафедри слов’янської філології та 
світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного 
унiверситету (Україна) 
 
Перспективи української термінографічної критики 
Петрова Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету 
імені В. В. Докучаєва (Україна) 
 
До питання про визначення джерела запозичень (на матеріалі лексичних 
полонізмів) 
Піддубна Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Методологические проблемы исследования полисемии в контексте смены 
научных парадигм в лингвистике 
Повєткiна Олександра Вiкторiвна – аспiрант кафедри росiйської мови 
фiлологiчного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету 
iмені В.Н. Каразiна (Україна)   
 
Этапы освоения заимствованного слова (на материале вариантов 
орфографического и грамматического оформления слова) 
Ренхіфо Пасміньо – студентка факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Еквадор) 
 
Происхождение русских фамилий 
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Тан Жуян – студент факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Китай)  
 
 
 
 
 
 
«Оцінка» як категорія прагматики сучасного молодіжного онлайн сленгу 
Тесля Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри німецької філології Черкаського національного університету імені 
Б. Хмельницького 
Нестеренко Надія Вячеславівна – студентка 5 курсу Черкаського національного 
університету імені Б. Хмельницького (Україна) 
 
Парадигматичні відношення в сучасній українській правоохоронній 
термінології 
Удовіченко Лілія Геннадіївна – аспірант кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Актуализация медицинской терминологии в период пандемии COVID-19 
ЦзиньЧжан – магістрант факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (КНР) 
 
Смена номинативной парадигмы в эргонимическом пространстве 
современного города  
Шилей Олена Валерiївна – кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри 
мовленнєзнавства і теорiї комунiкацiї Мiнського державного лiнгвiстичного 
унiверситету (Бiлорусь) 
 
Проблема фіксації термінів ономастики в спеціальних термінологічних 
словниках 
Янчура Домініка – магістр, аспірант кафедри україністики Інституту російської 
й української філології Університету імені Адама Міцкевича (Польща) 
 
Зоохарактеристики человека в лексической системе русского языка  
Яраданова Джерен – студентка факультету слов’янської філології Київського 
національного лінгвістичного університету (Туркменістан) 
 
 
 
СЕКЦIЯ 8     
ГРАМАТИЧНI ОДИНИЦI МОВИ  
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20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/trr-ycim-wgw 
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/nff-gkhy-fhf 
Модератори: Халiман О.В. — доктор філологічних наук, доцент 
                      Умрихіна Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент 
 
Система метамови граматики оцінки: інтерпретація терміна тональність 
Халіман Оксана Володимирівна — доктор філологічних наук, доцент кафедри 
української мови Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Малопродуктивні словотвірні типи дієслів в індивідуальних мовних 
практиках ЗМІ 
Заєць Валентина Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української мови Інституту філології  Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна) 
 
Граматики оцінки в контрастивному аспекті: історія дослідження 
Ковтун Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (Україна) 
 
Текстотвірний потенціал сурядних словосполучень 
Комлик Наталія Юріївна – аспірант кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна) 
 
Функціювання питальних речень у професійних дискурсах різного типу 
Кривенко Сергій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови, літератури та культури Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (Україна) 
 
Мовні чинники та механізми формування якісної формально-змістової 
асиметрії в єднальних складносурядних реченнях 
Полозова Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
Англійські граматичні запозичення у структурі сучасного наукового 
тексту як бажане зло 
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Прийма Лада Юріївна – аспірант кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна) 
 
 
 
 
Специфіка функціювання градаційних сполучників з компонентами не те 
що, не те щоб 
Спільник Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національнї академії 
Національної гвардії України (Україна) 
 
Гортативні конструкції як спеціалізований тип вираження спонукання до 
сумісної дії 
Умрихіна Любов Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Україна) 
 
 
 
СEКЦIЯ 9  
ЗАГАЛЬНОФIЛОЛОГIЧНI ПРОБЕМИ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 
 
20 травня, 14-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/iyj-ceut-ckk  
 
21 травня, 10-00 
Приєднатися через Google Meet 
https://meet.google.com/hzp-vqji-boo 
 
Модератори: Крапівник Г.О. – доктор фiлософських наук, доцент.  
                        Радчук О.В. – доктор фiлологiчних наук, доцент.  
 
Intertextuality as an inherent aspect of modern multimedia texts  
Крапівник Ганна Олександрівна – доктор філософських наук, доцент кафедри 
англійської філології Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди (Україна)  
 
Філософські джерела методології Ф. де Соссюра: поза матеріалізмом і 
метафізикою 
Просяник Оксана Петрівна – доктор філологiчних наук, доцент, професор 
кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна) 
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Кореляція поняття «відсутність» з реалізацією діалектичних принципів 
економії та надмірності в мовній системі 
Радчук Ольга Вячеславівна – доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Україна)  
Амфітеза як засіб оприявнення контрасту в українській поетичній мові 
Тєлєжкіна Олеся Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова (Україна) 
 
Політкоректність: гендерний аспект 
Безцінна Жанна Павлівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Харківського національного університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова (Україна) 
 
Динаміка імперативних висловлень у сучасній українській публіцистиці  
Вінтонів Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна) 
 
Інформаційно-комп’ютерні технології як об'єкт лінгвістичного 
дослідження 
Гаврилова Олена Валентинівна – старший викладач кафедри іноземних мов 
Харківського національного університету міського господарства 
ім. О. М. Бекетова (Україна) 
 
Архітектоніка реєстру історичного словника лінгвістичних термінів 
Казимирова Ірина Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 
української мови Національної академії наук України (Україна) 
 
Відтворення прагматики фразеологізмів в англо-українському перекладі 
промов Г. Клінтон 
Карпенко Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Національної академії 
Національної гвардії України (Україна) 
 
Демократизація мови ХХІ століття: переваги й недоліки 
Сухенко Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна) 
 
Мовна особистість автора в концепціях мовної картини світу  
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Тимченко Юлія Олександрівна –  кандидат філологічних наук, доцент 
Хулунбуїрського університету (КНР) 
 
 
 
Діалектні норми в говірці села Нагуєвичі Дрогобицького району 
Львівської області крізь призму текстів 
Чала Анна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
української лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради (Україна) 
 
Мовні засоби реалізації внутрішнього стану суб'єкта в українській мові: 
синхронічний та діахронічний аспекти 
Шрамко Руслана Григорівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
української мови Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка (Україна) 
 
Транзитарність власної назви як показник динамічності мовної системи 
Щербакова Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української мови Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Сучасна прецедентність української преси через призму латинських 
висловів 
Юхно Євгенія Володимирівна – аспірант кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
(Україна) 
 
 
КРУГЛИЙ СТIЛ 

21 травня, 14-00 

Приєднатися через Google Meet 
meet.google.com/tvh-pwva-usd 
Приєднатися телефоном 
+1 786-540-4617  PIN-код: 196287572# 

Голова – Голобородько К.Ю. – доктор філологічних наук, професор  
 
«На хвилях часу»: поезія Анатолiя Гулака 
Голобородько Костянтин Юрійович – доктор філологічних наук, професор, 
декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-
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Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди (Україна) 
 
Поэт Анатолий Гулак: своеобразие поэтического речевого мышления 
Зайцева Iрина Павлiвна –  доктор фiлологiчних наук, професор, завiдувач 
кафедри свiтових мов Вiтебського державного унiверситету iменi 
П.М.Машерова (Бiлорусь) 
Стилістика художнього твору: загальнофілологічний підхід професора 
А.Т. Гулака 
Калашник Володимир Семенович – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української мови Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (Україна) 
 
Песнь жизни поэта А.Т. Гулака 
Калашникова Галина Федорiвна – доктор филологiчних наук, професор 
(Украина) 
 
Анатолій Гулак крізь призму категорії пам’яті 
Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор (Україна), 
професор титулярний (Польща), завідувач кафедри україністики Інституту 
російської й української філології Університету імені Адама Міцкевича 
(Польща) 
 
Анатолій Тихонович Гулак – продовжувач традицій Харківської 
філологічної школи 
Лисиченко Лідія Андріївна – доктор філологічних наук, професор (Україна), 
  
Актуальність ідей А. Гулака в сучасному дослідженні синтаксичних 
складних конструкцій 
Марчук Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка (Україна) 
 
«Соразмерность и сообразность» в науке и поэзии: гармоничность 
филологического и художественного творчества А.Т. Гулака 
Скоробогатова Олена Олександрiвна – доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Лінгводидактичний доробок професора А.Т. Гулака 
Артюх Олена Iванiвна – кандидат фiлологiчних наук, доцент, доцент кафедри 
зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (Україна) 
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Выразительные эффекты на основе инфинитивных рядов в сборнике 
стихотворений А. Гулака «На волнах времени» 
Голікова Оксана Миколаївна – кандидат фiлологiчних. наук, доцент, доцент 
кафедри ділової іноземної мови та перекладу НТУ «Харківський політехнічний 
інститут» (Україна) 
 
 
Слово про життєтворчість А.Т. Гулака 
Гулак Євген Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент (Україна) 
 
Тема поэтического творчества в лирике А.Т. Гулака 
Козлова Алла Григорiвна – кандидат фiлологiчних наук, доцент, доцент кафедри 
зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету іменi Г.С. Сковороди (Україна) 
 
Слово про друга 
Стасевський Станіслав Борисович – кандидат філологічних наук, доцент 
(Україна) 
 
Слово про поета 
Тимченко Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент (Україна) 
 
Поезія А. Т. Гулака у виконанні автора ( з архівних аудіозаписів) 
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32 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА  

XIX Мiжнародної наукової конференцiї з актуальних проблем філологічних 
дослiджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора Анатолiя 

Тихоновича Гулака) 

 
20-21 травня 2021 року 

 
 
 
 
Вiдповiдальний за випуск – доктор філологічних наук, професор                        
І.І. Степанченко  
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