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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова комітету: 

Шрамко Ярослав Владиславович – доктор філософських наук, 

професор, ректор Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Заступники голови комітету: 

Гаманюк Віта Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 
Колоїз Жанна Василівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Ляшчынская Вольга Аляксееўна – доктар філалагічных навук, 

прафесар кафедры беларускай мовы УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя Францыска Скарыны» (м. Гомель, Білорусь). 

Відповідальний секретар: 

Малюга Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

  

ЧЛЕНИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Бабелюк Оксана Андріївна – д. філол. н., професор кафедри 

іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Бакум Зінаїда Павлівна – д. пед. н., професор кафедри української 

мови Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 

Україна). 

Бибик Світлана Павлівна – д. філол. н., професор, провідний 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 
Білоконенко Людмила Анатоліївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Гірняк Світлана Петрівна – д. філол. н., професор кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(м. Дрогобич, Україна). 

Голікова Наталія Сергіївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Горошкіна Олена Миколаївна – д. пед. н., професор, головний 

науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна). 
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Гурко Олена Василівна – д. філол. н., професор кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Дмитренко Вікторія Ігорівна – д. філол. н., професор кафедри 

української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Дроздова Ірина Петрівна – д. пед. н., професор, завідувач кафедри 

українознавства Харківської академії дизайну і мистецтв (м. Харків, 

Україна). 
Єрмоленко Світлана Яківна – член-кор. НАН України, д. філол. н., 

професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Жуйкова Маргарита Василівна – д. філол. н., професор кафедри 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Україна). 

Зелінська Оксана Юріївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Караман Станіслав Олександрович – д. пед. н., професор, завідувач 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Ковтун Альбіна Анатоліївна – д. філол. н., професор кафедри історії 

та культури Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). 

Корольова Валерія Володимирівна – д. філол. н., доцент, завідувач 

кафедри української мови Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Коць Тетяна Анатоліївна – д. філол. н., старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Мішеніна Тетяна Михайлівна – д. філол. н., професор кафедри 
української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Навальна Марина Іванівна – д. філол. наук, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна). 

Олексенко Володимир Павлович – д. філол. н., професор кафедри 

української філології та журналістики Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна). 

Пентилюк Марія Іванівна – д. пед. н., професор кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна). 
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Поповський Анатолій Михайлович – д. філол. н., професор кафедри 

мовної підготовки Дніпровського державного університету внутрішніх справ 

(м. Дніпро, Україна). 

Стишов Олександр Анатолійович – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 

Україна). 

Сюта Галина Мирославівна – д. філол. н., старший науковий 

співробітник Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Шепель Юрій Олександрович – д. філол. н., професор кафедри 
перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).  
 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09 жовтня 2020 року 

 
955 – вихід учасників конференції в онлайн-систему ZOOM 

1000 – відкриття конференції  

1015 – 1300 – наукові доповіді в онлайн-режимі (виступ до 7 хв.) 

 
Задля економії часу обговорення доповідей і наукові дискусії 

відбуватимуться в чаті. 

Кожен, хто планує стати учасником наукового заходу, отримає доступ 

до онлайн-конференції (через кожні 40 хв. буде перериватися робота, для 

поновлення якої необхідно увійти повторно (кілька разів) за надісланим 

покликанням). 
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УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Александрук Ірина Володимирівна – к. філол. н., доцент кафедри 

іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 

Стилістичні особливості перекладу порівнянь та метафор з 

аглійської на українську мову (на матеріалі романів Крістофера Паоліні) 

Арешенкова-Левченко Олександра Юріївна – к. філол. н., фахівець 

I категорії навчально-методичного відділу Криворізького державного 
педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Модальні слова як стилістичний ресурс рекламного дискурсу 

Бабелюк Оксана Андріївна – д. філол. н., професор кафедри 

іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Стилістичні особливості кіберпанк дискурсу 

Бабич Дар’я Володимирівна – аспірантка кафедри української мови 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). 

Чинники вибору імен жителів м. Олександрівська кінця ХVІІІ ст. 

(чоловічі імена) 

Баденкова Вікторія Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 
української мови і літератури Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Формування лінгвокраїнознавчих знань про Україну у студентів-

іноземців 

Бакум Зінаїда Павлівна – д. пед. н., професор кафедри української мови 

Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Бінарний урок української мови – запорука ефективного формування 

ключових компетентностей 

Барнич Іванна Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов 

Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів, Україна). 

Термінологія ділового спілкування німецької та української мов 
Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна – к. філол. н., старший 

викладач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна), Леута Олександр Іванович – 

д. філол. н., професор кафедри української мови Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).  

Генеза теорії присудка та проблема зв’язки у східнослов’янському 

мовознавстві 

Бибик Світлана Павлівна – д. філол. н., професор, провідний 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Лінгвософія війни та людини в художніх творах Б. Гуменюка 
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Білих Олександр Петрович – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

(м. Кропивницький, Україна). 

Відзайменникові прислівники в церковнослов’янській мові української 

редакції кінця XVI-XVII ст. 

Білоконенко Людмила Анатоліївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Практичний курс комунікології в системі професійної підготовки 
студентів-філологів 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна – д. пед. н., доцент, 

завідувач відділу навчання мов національних меншин Інституту педагогіки 

НАПН України (м. Київ, Україна). 

Текст як продукт мовленнєвої діяльності учнів 3 класу шкіл 

національних меншин 

Бойко Лариса Петрівна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна). 

Функціонування іменників pluralia tantum у говірковому мовленні 

Бузько Світлана Андріївна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 
Україна). 

Функціонування складних речень у поетичному мовленні 

Василя Симоненка 

Василенко Екатерина Николаевна – к. филол. н., доцент, докторант 

кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского 

государственного университета (г. Минск, Беларусь). 

Ксенофобская риторика: тематическая организация интолерантного 

дискурса 

Волкова Ірина Вікторівна – д. пед. н., доцент кафедри української 

мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 
Інформаційні технології в наукових дослідженнях студентів-філологів 

Вернигора Ніна Миколаївна – к. соц. ком., доцент кафедри 

видавничої справи Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Діалектичні лексеми у творах для дітей сучасних українських авторів 

Вернигора Світлана Миколаївна – к. соц. ком., доцент кафедри 

реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Українська мова в рекламі як чинник формування етнічної 

ментальності 
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Висоцька Тетяна Йосифівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Сполучники аналітичної будови у «Кременецькій книзі. 1578 р.» 

Вітрук Надія Любомирівна – к. філол. н., асистент кафедри історії та 

культури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна). 

Односкладні речення репрезентації у творах Сергія Жадана: 

стилістичний аспект 
Гайдаєнко Ірина Василівна – к. філол. н., доцент, завідувач кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна). 

Фреймова структура концепту «ПРИРОДА» 

Гаманюк Віта Анатоліївна – д. пед. н., професор, проректор 

з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Доповнення до «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» і 

виклики для методики навчання мов 

Ганжа Ангеліна Юріївна – канд. філол. наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України (м. Київ, Україна). 
Мова сучасних дитячих енциклопедій як об’єкт стилістичних 

досліджень 

Гапєєва Ірина Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Гендерний вплив на формування лінгвістичних стереотипів 

Гарбера Ірина Володимирівна – к. філол. н., доцент кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Роль фразеологізмів із лексемою-соматизмом ГОЛОВА у творенні 

лінгвокультурного концепту людина 
Гірняк Світлана Петрівна – д. філол. н., професор кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(м. Дрогобич, Україна). 

Відображення соціолекту галицької інтелігенції в «Російсько-

українському словнику» ВУАН /1924–1933  рр. / за ред. А. Кримського 

і С. Єфремова 

Глуханько Людмила Владимировна – старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Могилевского 

государственного университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, 

Беларусь). 
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О роли перевода в содержании и структуре тестовых заданий по 

развитию речи на английском языке (для говорящих на белорусском и 

русском языках) 

Голікова Наталія Сергіївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Етномовні знаки національної культури в художньому тексті 

Голякевич Наталья Дмитриевна – старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Особенности перевода глагольных форм и конструкций с английского 

языка на русский язык 

Горбань Олександр Дмитрович – к. філол. н., доцент кафедри 

іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки 

університету митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна), Письменна 

Інна Іванівна – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та 

професійної мовної підготовки університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро, Україна). 

Прагматический аспект текстов-рассуждений в английской 

литературе XVII века. 
Городецька Вероніка Анатоліївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Метафора як спосіб презентації індивідуальної авторської картини 

світу (на матеріалі поетичної збірки «Каравели» Юрія Клена) 

Горошкіна Олена Миколаївна – д. пед. н., професор, головний 

науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна). 

Розвиток критичного мислення учнів ліцею у процесі навчання 

української мови 

Горошкін Ігор Олександрович – к. пед. н., старший науковий 
співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН 

України (м. Київ, Україна). 

Сутність і компонентний склад міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій 

Гримашевич Галина Іванівна – к. філол. н., доцент, завідувач 

кафедри української мови Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (м. Житомир, Україна). 

Текстова реалізація прислівникової системи середньополіських говірок 

Житомирської області 

Грушецкая Елена Николаевна – к. филол. н., доцент кафедры 

романо-германской филологии Могилевского государственного университета 
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имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь), Балабанова Татьяна 

Николаевна – старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Формы вежливости в дидактическом дискурсе (на материале 

русского и немецкого языков) 

Губич Петро Володимирович – викладач кафедри іноземних мов та 

перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Львів, Україна). 
Антропоморфні метафори в пожежній термінології польської мови 

Гурдуз Андрій Іванович – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови і літератури Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Колористика як фактор міфотворчості в сучасному українському 

художньому дискурсі 

Гурко Олена Василівна – д. філол. н., професор кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Співвідношення категорій ствердження та  комунікативної інтенції 

Демиденко Ганна Глебівна – к. філол. н., старший викладач кафедри 
української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Комунікативний простір українців (на матеріалі фразеології) 

Денисюк Василь Вікторович – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна). 

Функціювання лексики на позначення стихійних явищ в українській 

мові ХVІ-ХVІІІ ст. 

Дирда Ірина Анатоліївна – к. пед. н., старший викладач кафедри 

англійської філології Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 
Полікультурний підхід до навчання іноземних мов 

Дідук-Ступ’як Галина Іванівна – к. пед. н., доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 

Україна). 

Соціокультурний аспект інтеракції різнотипових підходів до вивчення 

української мови в основній школі 

Дмитренко Вікторія Ігорівна – д. філол. н., професор кафедри 

української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Культура української мови в рецепції Б. Антоненка-Давидовича 
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Долгая Юлия Александровна – аспирант кафедры общего и 

славянского языкознания Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Паремиологические минимумы белорусского и русского языков 

(сходства и различия) 

Доценко Олена Олександрівна – аспірантка кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).  
Щодо співвідношення словотвірного ряду та словотвірного гнізда як 

комплексних одиниць словотвору 

Дроботенко Валентина Юріївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 

Україна). 

Основні джерела поповнення фразеологічного складу сучасної 

української мови 

Дроздова Ірина Петрівна – д. пед. н., професор, завідувач кафедри 

українознавства Харківської академії дизайну і мистецтв (м. Харків, 

Україна). 

Визначення основних вимог щодо покращення системи мовного 
навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України 

Дудка Олена Олександрівна – старший викладач кафедри 

української мови Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна). 

Структурно-семантичні особливості інноваційних черезкрокових 

дериватів 

Дяченко Наталія Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (м. Житомир, Україна). 

Вторинна номінація як ресурс для творення соматономенів 

Єрмоленко Світлана Іванівна – к. пед. н., доцент кафедри 
української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Порівняльні конструкції як показник мовленнєвих змін у публіцистиці 

Оксани Забужко 

Єрмоленко Світлана Яківна – член-кор. НАН України, д. філол. н., 

професор, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Ще слів нема – поезія вже є (Превербальні й вербалізовані емоції в 

поетичному тексті) 

Єршова Наталя Володимирівна – к. філол. н., учитель української 

мови та літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 65 (м. Кривий Ріг, 
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Україна), Субота Володимир Миколайович – директор Криворізької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 65 (м. Кривий Ріг, Україна). 

Використання хмарних технологій під час дистанційного навчання 

Жуйкова Маргарита Василівна – д. філол. н., професор кафедри 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Україна). 

Трансляція культурної інформації в номінативних процесах 

Журба Світлана Степанівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного 
університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Письменницька автоміфологізація у творах доби Розстріляного 

Відродження 

Заєць Валентина Григорівна – к. пед. н., доцент кафедри української 

мови Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Словотворення іменників на означення осіб у слов’янських мовах 

Зелінська Оксана Юріївна – д. філол. н., професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна). 

Вербалізація емоції страху в дитини в українському художньому 

тексті 
Зубрий Сергей Петрович – старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Могилевского государственного 

университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Роль перевода в содержании и структуре тестовых заданий по 

грамматике английского языка (для говорящих на белорусском и русском 

языках) 

Иванов Евгений Евгеньевич – к. филол. н., доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Могилевского 

государственного университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, 

Беларусь). 

Функции афористических единиц в речи 
Іванишин Наталія Любомирівна – викладач кафедри іноземних мов 

та перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Реалізація мови ненависті в політичному дискурсі 

Караман Ольга Володимирівна – к. пед. н., професор кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Актуалізація векторів співпраці членів наукової школи в сучасному 

лінгводидактичному дискурсі 

Караман Станіслав Олександрович – д. пед. н., професор, завідувач 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету 
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імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Сучасні підходи до формування змісту підготовки здобувачів  

третього освітньо-наукового рівня спеціальності 011 Науки про освіту / 

Освітні, педагогічні науки 

Качайло Ксенія Анатоліївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Антропоцентричне моделювання українських фразеологізмів із 

зоонімним компонентом 
Книга Юлия Анатольевна – преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Языковая игра как средство самопрезентации в интернет-дискурсе 

(на материале английского, белорусского и русского языков) 

Коваль Оксана Володимирівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Засоби реалізації концепту родина у поетичній мові Яра Славутича 

та Віктора Чабаненка 

Ковтун Альбіна Анатоліївна – д. філол. н., професор кафедри історії 
та культури Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). 

Явище енантіосемії в релігійній лексиці української мови  

Колоїз Жанна Василівна – д. філол. н., професор, завідувач кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Еколінгвальний баланс в умовах глобалізації 

Корнієнко Ірина Анатоліївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови і літератури Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Прагматичний аспект дослідження ономастичної лексики 
Миколаївщини 

Корольова Валерія Володимирівна – д. філол. н., доцент, завідувач 

кафедри української мови Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Типи полілогічної комунікації в українськомовному драматургійному 

дискурсі 

Костюк Світлана Сергіївна – к. пед. н., старший викладач кафедри 

іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Структурні компоненти міжкультурної комунікативної 

компетентності 
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Коць Тетяна Анатоліївна – д. філол. н., старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Сакральність як стилістична категорія 

Кравцова Дарья Сергеевна – преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Вариантность передачи библейских имен в русском и белорусском 

языках (общее и специфическое) 
Крижанівська Ольга Іванівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету (м. Кропивницький, Україна). 

Формування критичного мислення вчителя-філолога засобами 

історичних мовних дисциплін 

Кулік Людміла Уладзіміраўна – к. філол. н., доцент, заступник 

декана енергетичного факультету Гомельського державного технічного 

університету імені Павла Сухого (м. Гомель, Білорусь). 

Рэпрэзентацыя канцэпту «каханне» ў беларускай і англійскай 

фразеалогіі, альбо яшчэ раз пра каханне 

Купіна Ірина Олександрівна – к. філол. н., доцент кафедри теорії 
і методики викладання філологічних дисциплін у початковій, дошкільній 

і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна). 

Фізичний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності 

Лабенко Оксана Вікторівна – к. філол. н., асистент кафедри 

іноземних мов історичного та філософського факультетів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 

Номінація дитячих хвороб в народній мовній картині світу  

Лапіна Вікторія Олексіївна – к. пед. н., доцент кафедри іноземних 

мов Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

(м. Дніпро, Україна). 
Особливості іншомовної комунікативної підготовки студентів-

нефілологів із використанням навчального діалогу 

Лісняк Наталія Іванівна – к. філол. н., доцент кафедри бізнес-

лінгвістики Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, 

Україна). 

Флоролексеми в лемківських піснях  

Ляшчынская Вольга Аляксееўна – д.  філал. н., прафесар кафедры 

беларускай мовы УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска 

Скарыны» (м. Гомель, Білорусь). 

Беларускія фразеалагізмы з трафонімам ПІРОГ як выразнікі 



-14- 

 

нацыянальна-культурнай інфармацыі 

Маланюк Марія Степанівна – старший викладач кафедри іноземних 

мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Канадійські топоніми слов’янського походження: проблеми 

ареального розповсюдження 

Малюга Наталія Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 
Українське інформаційне суспільство: свобода слова чи словесна 

сваволя? 

Масляєва Ірина Володимирівна – аспірантка кафедри української 

мови Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 

Україна). 

Торговельні знаки як виразники глютонічної культури (на матеріалі 

сучасної української жіночої прози) 

Матвєєва Вікторія Станіславівна – к. іст. н., доцент кафедри 

культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного 

університету (м. Рівне, Україна). 

Проект словника релігієзнавчих термінів англійської, української, 
польської та французької мов 

Мельник Наталя Георгіївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Народна проза: сучасний вимір соціально-побутових реалій 

Митяй Зоя Олегівна – к. філол. н, доцент кафедри української мови 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Поняття «функція» як окрема мовна структура 

Мінькова Ольга Федорівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Формування мовної культури старшокласників засобами фразеології 

Мірошниченко Ірина Григорівна – здобувачка кафедри перекладу та 

лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).  

Аналіз двох підходів щодо визначення поняття медіа дискурсу в 

сучасній лінгвісті 

Мішеніна Тетяна Михайлівна – д. пед. н., професор кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Світоглядні детермінанти сакральної лексики в сучасному 
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українському історичному романі 

Мхитарян Ольга Дмитрівна – к. пед. н., старший викладач кафедри 

української мови і літератури Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Формування мовної особистості учнів засобами інтерактивного 

навчання літератури 

Навальна Марина Іванівна – д. філол. наук, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна). 

Особливості функціонування запозичень у мові сучасних засобів 

масової інформації 

Нестеренко Тетяна Анатоліївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету (м. Кропивницький, Україна). 

Частка би в темно-ремному членуванні речення 

Новікова Євгенія Борисівна – к. філол. н., доцент кафедри іноземних 

мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(м. Харків, Україна), Пономаренко Валентина Дмитрівна – к. філол. н., 

доцент кафедри української мови Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна). 

Суфіксальний спосіб творення інноваційних дієслів (особливості 

структури й семантики) 

Окуневич Тетяна Григорівна – к. пед. н., доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна). 

Концепти «ЧОЛОВІК» і «ЖІНКА» в українській фразеології 

Олексенко Володимир Павлович – д. філол. н., професор кафедри 

української філології та журналістики Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна). 

Композити з основами арт-, рок-, шоу- в мові засобів масової 

інформації 
Омельчук Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри 

англійської філології та прикладної лінгвістики Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна). 

Концепт МЕМ в англійській та українській картинах світу: 

лінгвокультурологічний аспект 

Онікієнко Інна Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Лексико-інтонаційна структура вираження ірраціональних станів як 

передбачення власного шляху в поетичній збірці В. Стуса «Палімпсести» 
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Остроушко Оксана Андріївна – к. філол. н., доцент, перший 

проректор Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна).  

Семантика міри і кількості в текстах сучасних кулінарних рецептів 

Падалка Руслана Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ, Україна). 

Функціонування прізвищ педагогічного ліцею м. Слов’янська 

Пальчевська Олександра Святославівна – к. філол. н., доцент 
кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Етнічність як ключове поняття етнолінгвістики 

Пальчикова Олександра Олександрівна – к. пед. н., старший 

викладач кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Роль культурологічного компонента в підготовці вчителів англійської 

мови 

Параскун Ірина Леонідівна – аспірантка кафедри української мови 

Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 

Україна). 
Емоційно-експресивна лексика у ЗМІ 

Пачева Валентина Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Південностепові українські говірки як об’єкт дослідження 

Пентилюк Марія Іванівна – д. пед. н., професор кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна). 

Сучасні погляди на концепцію когнітивної методики навчання 

української мови 

Петрушэўская Юлія Анатольеўна – старшы выкладчык кафедры 

тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. А. Куляшова (г. Могилев, Беларусь). 

Лінгвакультурная асіміляванасць у беларускай мове 

інтэрнацыянальных парэміялагічных адзінак 

Пономаренко Валентина Дмитрівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна). 

Словотвірна активність власних назв у творенні інноваційної лексики 

Попко Ірина Адамівна – старший викладач кафедри іноземних мов та 

перекладознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Обрядові номінації у французькій та українській мові 
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Попкова Оксана Анатоліївна – аспірантка кафедри української 

філології та журналістики Херсонського державного університету 

(м. Херсон, Україна). 

Функціювання композитних іменників в мові сучасної української преси 

початку ХХІ сторіччя 

Попова Людмила Олександрівна – к. пед. н., доцент, старший 

науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна). 

Застосування таксономії Блума на уроках української мови в ліцеї 
Поповський Анатолій Михайлович – д. філол. н., професор кафедри 

мовної підготовки Дніпровського державного університету внутрішніх справ 

(м. Дніпро, Україна). 

Українські прізвища з компонентом Дур- 

Протасова Наталья Александровна – руководитель 

Образовательного центра немецкого языка и культуры, старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь). 

Типы восприятия информации как методическое условие 

дифференциации дидактического материала при обучении родному и 
иностранному языку 

Рабчук Ірина Юріївна – аспірантка кафедри української мови і 

літератури Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 

Україна). 

Апозитивема-вокатив: семантико-синтаксичні та формально-

синтаксичні ознаки 

Рингевич Виктория Викторовна – аспирант кафедры общего и 

славянского языкознания Могилевского государственного университета 

имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Мужская языковая личность в кинодискурсе 

Родіонова Інна Григорівна – к. філол. н., доцент кафедри української 
мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя 

Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Парнаський культ слова як прикметна ознака поетики Михайла Драй-

Хмари 

Рускуліс Лілія Володимирівна – д. пед. н., доцент, завідувач кафедри 

української мови і літератури Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна). 

Загальнодидактичні та специфічні принципи формування фонетичної 

субкомпетентності школярів 
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Свидницька-Ільків Наталя Василівна – викладач кафедри 

іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна). 

Прецедентні висловлювання в промовах президентів: порівняльний 

аналіз 

Сегін Любомир Васильович – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови та літератури Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна). 

Словотвірний потенціал префіксальних дієслів із значенням віддалення 
в українській і польській мовах (зіставно-типологічний аспект) 

Семененко Любов Миколаївна – к. філол. н., доцент, декан 

факультету української філології Криворізького державного педагогічного 

університету (м. Кривий Ріг, Україна). 

Рецепція серця в поезіях Миколи Вороного 

Сіроштан Тетяна Василінвна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Nomina abstracta на -ість в історії української мови 

Сокол Виталина Владимировна – преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 

Лексическая языковая игра в американском юмористическом дискурсе 

и проблемы ее перевода на русский язык 

Соловйова Тетяна Олександрівна – аспірантка кафедри української 

мови Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 

Україна). 

Аксіологічна функція центральних гасел політичних сил 

президентської виборчої кампанії 2019 року в Україні 

Старасціна Ганна Міхайлаўна – старшы выкладчык кафедры 

тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А. А. Куляшова (г. Могилев, Беларусь). 
Рэпрэзентацыя катэгорыі эмоцый у нацыянальна-моўнай карціне 

свету беларусаў 

Стецик Христина Миколаївна – к. філол. н., старший викладач 

кафедри української мови та культури Національного авіаційного 

університету (м. Київ, Україна), Клімчук Галина Петрівна – к. філол. н., 

старший викладач кафедри української мови та культури Національного 

авіаційного університету (м. Київ, Україна). 

Стилістичні функції наддністрянського діалекту в сучасній 

українській літературі 

Стишов Олександр Анатолійович – д. філол. н., професор кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 
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Україна). 

Неосеманти в дискурсі сучасних українськомовних ЗМІ 

Стрілець Інна Валеріївна – к. філол. н., асистент кафедри історії та 

культури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна). 

Дуальність християнства та поганства українців на прикладі 

похоронних пісень з Поділля 

Субота Лариса Андріївна – к. філол. н., доцент кафедри гуманітарних 

наук Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна). 
Особливості формування професійно-комунікативної 

компетентності іноземних студентів 

Сюта Галина Мирославівна – д. філол. н., старший науковий 

співробітник Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Рецептивно-стилістична модель сучасного українського поетичного 

тексту 

Титаренко Валентина Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (м. Житомир, Україна). 

Мовна взаємодія в привілеях Київському міському магістрату 

XVI–XVII ст. 
Тищенко Тетяна Миколаївна – к. філол. н., професор кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна). 

Дитина в номінації і народних віруваннях у східноподільських говірках 

Федіна Олена Володимирівна – к. філол. н., заступник директора 

з навчально-виховної роботи СШ № 6 (м. Кам’янське, Україна).  

Векторне моделювання гендерних фразеологічно маркованих 

найменувань із концептом «ЛЮДИНА» 

Федорова Олександра Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри 

мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету 

(м. Івано-Франківськ, Україна), Іванишин Галина Ярославівна – к. пед. н., 
доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 

університету (м. Івано-Франківськ, Україна). 

Проєктування лінгводидактичних стратегій мовної освіти іноземців у 

підручнику «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-

медиків» 

Фурт Дар’я Володимирівна – старший викладач кафедри іноземної 

філології та перекладу Донецького національного університету економіки та 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна). 

Методика визначення рівня сформованості термінологічної 

компетентності студентів-іноземців під час навчання української мови 
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Хомік Олена Євгеніївна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(м. Харків, Україна). 

Особливості творення та функціонування апотропеїчної лексики в 

українському лінгвокультурному просторі 

Хомчак Олена Геннадіївна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Етнолексема ВИШИВАНКА в українському мовному просторі 
Цеплякова Альбіна Дзмітраўна – старшы выкладчык кафедры 

тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А. А. Куляшова (г  Могилев, Беларусь). 

Крылатыя выразы з твораў нямецкай мастацкай літаратуры і 

публіцыстыкі ў беларускай мове 

Цюп’як Ірина Костянтинівна – к. філол. н., доцент кафедри філології 

та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» (м. Дніпро, Україна). 

Семантична характеристика концептів «людина» і «світ» у творах 

Миколи Миколаєнка 

Чайка Оксана Ігорівна – к. філол. н., доцент кафедри романо-
германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна). 

Природа простих мономіалів в українській термінології 

Чорна Олександра Юріївна – аспірантка кафедри української мови 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, 

Україна). 

Колядники як суб’єкт обрядової дії в колядкових «текстах шляху»: 

міфопоетичний аспект 

Шабуніна Вікторія Віталіївна – к. юрид. н., доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна). 

Юридична термінологія англійської та української мови: зіставний 

аспект 

Шарманова Наталя Миколаївна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету 

(м. Кривий Ріг, Україна). 

Новітній український медіа дискурс у світлі глобальної клішованості  

Шевченко Тетяна Василівна – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (м. Дніпро, Україна). 

Особливості вживання складносурядних речень закритої структури в 
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українському художньому мовленні  

Шепель Юрій Олександрович – д. філол. н., професор кафедри 

перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна).  

Індекс словоскладання та визначення структурних і семантичних 

особливостей суфіксоїдів 

Шитикова Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Могилевского государственного 

университета имени А. А. Кулешова (г. Могилев, Беларусь). 
Синтаксический параллелизм в немецком и русском языках 

(дискурсивная специфика) 

Шуленок Олександр Сергійович – аспірант кафедри української 

мови Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Семантична характеристика орнітофразеологізмів української мови 

Щербина Дмитро Вікторович – аспірант кафедри української мови 

Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, 

Україна). 

Повні українсько-білоруські міжмовні омоніми 

Юрченко Олександр Віталійович – к. філол. н., доцент кафедри 

української мови Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 

Стратифікація комунікативної діяльності в сучасній лінгвістиці 

Юрченко Тетяна Григорівна – к. філол. н., учитель вищої категорії 

Мелітопольської ЗОШ № 22 (м. Мелітополь, Україна). 

Комунікативна активність особистості у процесі діалогічного 

спілкування 

Янчук Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри 

української мови Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (м. Житомир, Україна). 

Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної 

компетентності вчителя 
Ящук Леся Валеріївна – к. філол. н., доцент кафедри української 

мови Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(м. Житомир, Україна). 

Апелятивні назви за родом діяльності та професією в основах 

сучасних прізвищ Житомирщини 

Galaidin Andriy – master’s degree in Polonia University in 

Czestochowa (м. Ченстохова, Польща). 

Syntactic patterns in article abstracts in academic discourse 

 

 

 


