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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Чебикін О. Я. – д. психол. н, проф., акад., в. о. ректора Університету 

Ушинського – голова оргкомітету 

Копусь О. А. – д. пед. н., проф., перший проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи – заступник голови оргкомітету 

Кон О. О. – к. філол. н., доц., декан  історико-філологічного 

факультету – заступник голови оргкомітету 

 

Члени робочої групи: 
 

Кучерява О. А. –  завідувач кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін  

Євтушина Т. О. – доцент кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін – відповідальний секретар  

Босак Н. Ф. –  доцент  кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін – відповідальний за технічне забезпечення   

Горіна Ж. Д. –  доцент кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін – відповідальний за медіа підтримку 

Прокопенко Л. І. – доцент кафедри української філології і методики 

навчання фахових дисциплін – відповідальний редактор  

 

 

Місце проведення: історико-філологічний факультет ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.  

 

Дата проведення: 23–24 вересня 2021 року  

 

 

Для іногородніх учасників та іноземних колег конференція 

відбудеться в дистанційному форматі через ZOOM-трансляцію. 

Підключення до конференції Zoom за покликанням: 

https://us02web.zoom.us/j/8112634278?pwd=K0VZVHByK2tTUEgwZ3RBeG

Z6dWlJQT09 

Ідентифікатор конференції: 811 263 4278 

Код доступу: g6CZ90 

 

Підключення до відео конференції 23 вересня 2021 з 11.00 за 

Київським часом 

 

 

 



CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE 

 

 

Chebykin O. Ya. – Doctor of Psychological Sciences, Professor, 

Academician, acting rector of Ushynsky University – the head of the committee  

Kopus O. A. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Pro-Rector in 

Academic, Scientific and Pedagogical work  - assistant of the head of the 

committee  

Kon O. O. – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Dean 

of the Faculty of History and Philology - assistant of the head of the committee  

 

Members of the working group:  

 

Kucheriava O. A. – Head of the Department of Ukrainian Philology and 

Methods of Teaching Professional Disciplines  

 Yevtushyna T. O. – Associate Professor of the Department of Ukrainian 

Philology and Methods of Teaching Professional Disciplines – responsible 

secretary 

Bosak N. F. - Associate Professor of the Department of Ukrainian Philology 

and Methods of Teaching Professional Disciplines – responsible for technical 

support 

Horina Zh. D. –  Associate Professor of the Department of Ukrainian 

Philology and Methods of Teaching Professional Disciplines – responsible for 

media support 

Prokopenko L. I. – Associate Professor of the Department of Ukrainian 

Philology and Methods of Teaching Professional Disciplines – responsible editor 

 

Venue: Faculty of History and Philology of the State University “South- 

Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Odesa, 

Staroportofrankivska str., 34. 

 

Date: September 23-24, 2021 

 

 

For non-resident participants and foreign colleagues, the conference will 

be held remotely via ZOOM-broadcast. 

Connect to Zoom meeting by link: 
https://us02web.zoom.us/j/8112634278?pwd=K0VZVHByK2tTUEgwZ3RBeGZ6dWlJQT09 

Conference ID: 811 263 4278 

Access code: g6CZ90 

 

Connection to the video conference 23 Sept. at 11.00 Kyiv time 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8112634278?pwd=K0VZVHByK2tTUEgwZ3RBeGZ6dWlJQT09


КАЛЕНДАР РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

23 вересня, четвер 

 

9.00-10.00 год. – реєстрація учасників конференції  

10.00-11.00 год. – віртуальна екскурсія факультетськими аудиторіями, 

кафедрами, кабінетом українознавства, бібліотечними фондами 

11.00-12.00 год. – урочисте відкриття конференції 

12.00-14.00 год. – пленарне засідання 

14.00-15.00 год. – перерва на обід 

15.00-18.00 год. – секційні засідання 

24 вересня, п’ятниця  

10.00-14.00 год. – секційні засідання (з перервою на каву-брейк) 

15.00-17.00 год. – екскурсія містом «Одеса літературна» 

                                 CONFERENCE WORK CALENDAR 

September 23, Thursday 

9.00-10.00 – registration of conference participants 

10.00-11.00 – virtual tour of faculty auditoriums, departments, office of Ukrainian 

studies, library funds 

11.00-12.00 – grand opening of the conference 

12.00-14.00 – plenary session 

14.00-15.00 – lunch break 

15.00-18.00 – sectional meetings 

September 24, Friday 

10.00-14.00 – sectional meetings (with a coffee break) 

15.00 -17.00 – Odesa literature city tour                                      

                                       УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

11.00 – 14.00 

           (вул. Старопортофранківська, 34, 2 поверх, ауд. 42)  

 

Вітальне слово:   

Чумак Володимир Михайлович,  перший декан історико-філологічного 

факультету (1995 – 2010), кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України  ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

Мисик Ірина Георгіївна, декан факультету української філології (2010 

– 2017), доктор філософських наук, професор (Корпус Крісті, Техас, США) 

 

         Кон Олена Олександрівна,  декан історико-філологічного факультету 

з 2017 р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янського 



мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

                                                 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ    

                                       НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

 

    Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Україна, Одеса) 

        Мовно-літературна освіта дітей передшкільного віку 

 

 Белянин Валерий Павлович, доктор филологических наук, кандидат 

психологических наук, профессор, Private Practice, Registered Psychotherapist 

(Канада, Торонто) 

                Словари советского языка: словники и составители 

        Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (РФ, Омск) 

       Развлекательные Интернет-ресурсы как материал для 

дискурсивных исследований 

 

        Горегляд Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего и русского языкознания Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова (Республика Беларусь, Витебск) 

             Лингвострановедческие реалии как необходимый элемент 

формирования социокультурной компетенции в мультикультурном 

образовательном пространстве 

 

Албена Стаменова,  PhD, доцент по украински език Sofia University “St. 

Kliment Ohridsky”(Болгарія, Софія) 

       Біля витоків україністики в академічному середовищі Болгарії 

 

 

Gabriela Zoltan, Prof.  Ph Dr., Faculty of Education, Comenius University in 

Bratislava (Cловацька Республіка, Братислава) 

Language learning strategies. What every teacher should know and use 

 

 

Фоминых Наталья Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры иностранных языков №1 РЭУ имени Г.В.Плеханова (РФ, Москва) 

        Экология образовательной среды 

 

 

 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

СЕКЦІЯ 1 (ауд. 43) 

                       Концептуальна й національно-мовна картина світу 
 

Viktoriia Zagorodnova, Prof. Dr. Univ.-Prof. Dr. Universität Hamburg 

Fakultät für Geisteswissenschaften Fachbereich Sprache, Literatur, Medien II 

Institut für Slavistik (Німеччина, Гамбург) 

        Idiomatisierung als Mittel zur Reflexion des sprachlichen Weltbildes 

(am Beispiel eines bestimmten sprachlichen Weltbildes) 

  

Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

         Специфіка семантики юридичного терміна в перекладі 

 

Антонів Олександра Володимирівна, старший викладач кафедри 

українського прикладного мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

          Про що говорять нам джерела: відображення мовної картини 

світу в розмовниках 

 

Жуйкова Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Волинського національного університету імені 

Лесі Українки 

          Як змінюється національно-культурне самоусвідомлення 

українців (динаміка асоціативних полів) 

 

Сподарець Володимир Іванович, кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

           До питання про людинотворчу функцію мови 

 

Козярук  Аліна  Ігорівна, аспірант кафедри української мови Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

           Ментальні аспекти функціювання онімів в романі Марії 

Матіос «Букова земля» 

 

Прокопів Леся, аспірант кафедри української мови Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

           Засоби створення авторського монологу в прозі Дарії Корній 

 

Журенко Яна Василівна, аспірант кафедри української мови  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  



           Стереотипний образ жінки мовними засобами в прозі Братів 

Капранових 

 

Прокопенко Ліліана Іванівна, кандидат педагогічних наук,  доцент 

кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» 

            Національно-мовна картина світу в українських обрядових 

піснях: біля витоків музично-поетичної поп-культури України 

 

СЕКЦІЯ 2 (ауд. 42) 

Мовні одиниці в етнолінгвістичному й соціокультурному 
контексті 

 Похилюк Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, декан 

філологічного факультету, старший викладач кафедри української філології 

Комунального закладу ВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

       Особливості вживання евфемізмів у професійному мовленні 

педагогів 

 

Яковенко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

викладач кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»   

        Жанрово-стильова поліфонія  сучасної  літератури Поділля 

 

Гриценко Ольга Вікторівна, кандидат філологічний наук, в. о. доцента 

кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного 

університету 

        Мовленнєвий жанр утішання в медичному дискурсі (на 

матеріалі сучасних українських серіалів про лікарів) 

 

Довбня Людмила Еммануїлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

Товкайло Тамара Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

         Символ як етнодуховний код нації 

 

         Громик Юрій Васильович, кандидат  філологічних наук, професор,  

проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

                Актуалізація говірок волинського Полісся в медіатекстах 

Олени Лівіцької (проєкт «Занесло в село»)   



        Босак Ніна Федорівна, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри 

української філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» 

                Традиційні вірування українців про народження дитини: 

оберегові замовляння, формули й магічні тексти      

Кардаш Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики і методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі 

       Лінгвістичні маркери гендеру в назвах людей за професійною 

ознакою 

 

         Яворський Андрій Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 

         Назви поліських реалій у романі Володимира Дрозда «Листя землі»   

 

Бербер Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету   

Ідіостильові домінанти поетонімописьма Юрія Іздрика 

 

Савчин Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

              Галицькі діалекти у творчості Юрія Винничука 

 

Скляренко Олеся Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

      Особливості сприйняття концепту «MACHT» в умовах пандемії 

сучасної німецькомовної спільноти  

 

Олексенко Володимир Павлович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української і слов’янської філології та журналістики Херсонського 

державного університету  

      Словотвірний потенціал неолексем у сучасній українській мові 

 

Боєва  Евеліна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

      Функційно-стилістична парадигма ключових слів у романі В. 

Барки «Жовтий князь» 



 

 Olga Frank, lehrkräft der Volkshochschule Mainz (Deutschland) 

         Bildkommunikation in der Werbung: Lebensstilkonzepte und 

Imagerystrategien 

 

Мельник Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного 

університету “Одеська політехніка” 

         Засоби вираження комунікативного дискомфорту в 

професійно-діловій комунікації 

 

Заболотна Тетяна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

        Основні напрями розвитку сучасної етнолінгвістики в Україні  

 

СЕКЦІЯ 3 (ауд. 49) 

Комунікативно-прагматична специфіка політичного, 
рекламного та інтернет-дискурсу 

 

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

            Мовний портрет сучасного українського політика 

 

Головата Лариса Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

     Порушення норм українського літературного мовлення на 

сторінках регіональних інтернет-видань 

 

         Терских Марина  Викторовна,  кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

             Инструменты интертекстуальности в текстах социальной 

рекламы (на примере рекламных сообщений 2020 г.) 

  

Семенець Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-

економічного університету 

       Метафора «війна проти коронавірусу» у вітчизняному 

офіційному та політичному дискурсах (за матеріалами виступів та 

інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського) 



 

  Михайленко Вікторія Василівна, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики 

Комунального закладу ВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

       Структурно-семантичні особливості рекламних текстів «Місто», 

«RIA», «20 хвилин» 

 

        Баландіна Надія Францівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного 
університету "Одеська політехніка" 

          Ейджиські практики в українських ЗМІ та їх мовна репрезентація 

       Horina Zhanna, PhD, Associate Professor of the Department of Ukrainian 

Philology and Methods of Teaching Professional Disciplines of the South-
Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky 

            Linguistic examination of social networks: technologies of influence, 

fake and cyber- attacks 

Лебедь Юлія  Борисівна, кандидат філологічних наук, 

завідувач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики Комунального 

закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

Комунікативно-прагматичні особливості реклами банківських послуг 

 

Назаренко  Оксана  Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

     Мовленнєвий вплив на адресата мас-медійного дискурсу 

 

Шебеліст Сергій Вікторович, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

     Особливості авторського стилю в сучасній українській 

публіцистиці (на матеріалі творчості Михайла Дубинянського) 

 

Кондратенко Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри прикладної лінгвістики ОНУ імені І.І.Мечникова 

Завальська Любов Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

    Семантичне поле «хвороба» в українському політичному дискурсі 

 

Попович Анжеліка Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент  

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

             Становлення і розвиток медіастилістики в Україні 



 

Кісельова Анастасія Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

      Соціальні мережі як тема та платформа мережевої літератури 

 

Зелік Оксана Андріївна, старший викладач кафедри журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

      Формати нативної реклами у регіональних медіа 

 

Сукаленко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри журналістики, української словесності та культури 

Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету 

державної фіскальної служби України 

     Мовні особливості сучасного політичного медіадискурсу 

 

Летюча Любов Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі 

     Вербальна організація концепту КОРОНА на прикладі Інтернет-

текстів 

 

Yumrukuz Anastasia Anatoliivna, PhD(Candidate of Philological Sciences), 

Associate Professor, Head of  the Department of the Western and Oriental 

languages and methods of their teaching of the South-Ukrainian National 

Pedagogical University named after K.D. Ushynsky 

       Slobodianiuk Hanna Anatoliivna, aspirant, Teacher of the of  the Department 

of Germanic languages and methods of their teaching of the South-Ukrainian 

National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky 

           Verbalisation of the concept Home in English electoral discourse 

 

     Попкова Оксана Анатоліївна, аспірантка кафедри української і 

слов’янської філології та журналістики Херсонського державного 

університету  

   Прагматичні особливості оказіональних складних слів у заголовках 

сучасних українських газетних видань 

 

Лазаренко Світлана В′ячеславівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української філології та методики навчання фахових 

дисциплін ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

     Основні прийоми реалізації лінгвокреативності в текстах 

сучасних українських ЗМІ 



Стеблина Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, доцент 

кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

Комп’ютерний семантичний аналіз українського політичного твіттингу 

 

                                    СЕКЦІЯ 4 (ауд.46) 

Крос - культурні й лінгводидактичні аспекти мовленнєвої 
комунікації 

        Ромашова Инна Петровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

           Дискурсивные технологии формирования коммуникативных 

навыков персонала (на примере компаний России) 

 

        Копусь Ольга Антонівна, доктор педагогічних  наук,  професор, перший 

проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

           Філолог чи філологиня, або як варто і доречно використовувати 

фемінітиви 

 

Райна Камберова, PhD, викладач факультету слов’янської філології 

Sofia University “St. Kliment Ohridsky”(Болгарія, Софія) 

Modern information space and understanding in virtual communication 

 

  Mariana Sokol, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of 

the  Department of Foreign Languages (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

Pedagogical University, Ukraine) 

  Intercultural communication through linguo-didactic paradigm 

 

 Палихата Елеонора  Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка  

Лінгводидактичні аспекти крос-культурної діалогічної комунікації 

 

Скрипник Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри української філології Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»   

  Лінгводидактичні параметри професійного мовлення як основний 

предмет дослідження 

 

Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук,  професор 

кафедри журналістики, реклами та PR  Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 



   Педагогічна риторика: лінгводидактичні аспекти мовленнєвої 

комунікації 

 

 

Ілясов Олександр Олександрович, Турбарова Надія Казимирівна 

викладачі кафедри слов'янського мовознавства ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

New Ukrainian educational media in the system of online communication 

 

Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

  Особливості вивчення української мови як іноземної в умовах 

крос-культурної комунікації сьогодення 

 

 Yeremenko T. Ye, PhD (Candidate of Philological Sciences), Professor, 

Head of  the Department of Germanic languages and methods of their teaching of 

the South-Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky 

   Polycode texts: discursive practices and problems of terminology 

 

Штафірна Лілія Орестівна, здобувач 3 освітньо-наукового рівня вищої 

освіти кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

  Осмислення публічної комунікації в контексті сучасного наукового 

зарубіжного дискурсу 

 

Шарова Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

  Культура усного наукового мовлення: виклики освітнього 

сьогодення 

 

 Яблонська Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри західних і східних мов та методики їх навчання  ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Тарасенко Марія, здобувач вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем факультету іноземних мов  ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

 The Influence of Informational Technologies on the Future Specialists' 

Communicative Competence in Cross-Cultural Interaction  

 

Крупеньова Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ 



«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського»  

  Структурно-семантичні особливості ніконімів студентів історико-

філологічного факультету Університету Ушинського 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри слов'янського мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

  Соматичний код культури в аспекті культурної інтерпретації 

фразеологічних одиниць 

  

                                      СЕКЦІЯ 5 (ауд. 45) 

   Інтертекстуальні зв’язки й рецепції художніх творів 

 

Яструбецька Галина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української літератури Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 

     Слово в поетичному середовищі: творильні можливості 

 

Бандура Тетяна Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

     Проблема жіночої самоідентифікації в романі Е. Ветмор 

''Валентайн'' 

 

Колошук  Надія  Георгіївна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри теорії літератури  та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

     Читаємо повість В. Ґолдінґа «Володар мух» 

 

Бродюк Юлія Миколаївна, кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

     Інтертекстуальні виміри роману «Воццек» Юрка Іздрика 

 

        Нечиталюк Ірина Володимирівна,  кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури  ОНУ імені І.І. Мечникова 

         Інтертекстуальність прози Софії Андрухович (на матеріалі роману 

«Амадока») 

Сподарець Надія Вікторівна, доктор філологічних наук,  доцент, 

завідувач кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» 



    Жанрова ідентифікація твору як актуальна літературознавча 

практика 

 

Моклиця Марія Василівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

    Символ як елемент метамовлення: до проблеми розрізнення 

романтичного і символістського стилів  

 

Мазоха Галина Степанівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики 

навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

     Епістолярій Віри Вовк у літературознавчому дискурсі 

 

Пангелова Марія Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

    Біблійна інтертекстуальність у приватних кореспонденціях Уласа 

Самчука 

 

Боєва  Евеліна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

Шендрик Олена, здобувач вищої освіти за другим (магістерським) 

рівнем історико-філологічного факультету ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

  Сучасні репрезентанти концепту «врода» в художньому мовленні 

 

Муравецька  Ярослава Сергіївна, кандидат філологічних наук, 

молодший науковий співробітник відділу «Теорії літератури» Інституту 

літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України 

  «Червоний роман» Андрія Головка між «Крученим шляхом» та 

«Автобіографією»: інтертекстуальний аналіз 

 

Павлюк Надія Леонідівна, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

    Цитата як інтертекстуальний компонент в історичній прозі 

Ю. Мушкетика 

 

Соколова  Вікторія  Альбертівна, кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

    Психологічні виміри проблеми героїзму в літературних версіях 

античного міфу 



 

 

Троша  Наталія  В′ячеславівна, кандидат філологічних наук, 

заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу 

Сумської обласної ради Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

  Інтертекстуальність дискурсу та концептів літературної творчості 

Ліни Костенко 

 

Яремчук Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

  Функціональність алюзії в системі форми та змісту роману Дж. 

Джойса «Улісс» 

 

Головій Оксана Миколаївна, кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри теорії літератури та зарубіжної  літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

  Античні образи в романі «Батько Горіо» Оноре де Бальзака  

 

Марчук Олена Іванівна, кандидат  філологічних наук,  доцент кафедри 

української філології та методики навчання фахових дисциплін ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського» 

   Художньо-інформаційне та стилістичне навантаження порівнянь у 

новелі М. Коцюбинського «Він іде» 

 

Свалова Марина Ігорівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

       Книжка Ольги Карі «Компот із патисонів» у контексті розвитку 

навичок креативного письма майбутніх журналістів  

 

Гук Ольга Володимирівна, аспірантка кафедри української філології і 

методики навчання фахових дисциплін ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

   Есе Оксани Забужко «Кілька уроків від Софії Яблонської» в 

аспекті феміністичного психоаналізу 

 

Бортнік Жанна Іванівна, кандидат  філологічних наук, докторант 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

  Форми інтертекстуальності в драматургії Н. Ворожбит  

 



         Кобилянська Аліна, магістрант 2 року підготовки філологічного 

факультету ОНУ імені І.І. Мечникова (наук. кер., доц. Нечиталюк І.В.) 

          Роман «Забуття» Тетяни Малярчук у контексті сучасної 

біографічної прози 

Хижняк Ірина Анатоліївна, кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського» 

  Проблема війни та миру в українській літературі ХХ століття та 

постмодерну 

 

  Авксентьєва Галина Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

     Інтертекстуальні аспекти прози Ірен Роздобудько 

 

  Євтушина Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української філології і методики навчання фахових 

дисциплін ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

      Поетичний синтаксис К. Ворожбит: функційний аспект 

 

СЕКЦІЯ 6 (ауд. 38) 

Aктуальні проблеми мовно-літературної освіти України та 
закордоння 

Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних 

дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

        Сутність та особливості дитячої словотворчості 

 

Matanat Mammadova, PhD, Instructor of English Language at the 

Azerbaijan University of Languages (AUL)  

       Various strategies & methods for successful improvement in English 

oral communication skills 

 

         Зайцева Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 



              Лингвистические и экстралингвистические проблемы обучения 

аудированию на занятиях по русскому языку как иностранному  

 

           Minara Mammadova, Economist in the international trade sector of 

AZINTEROIL Limited Liability Company (LLC), Master of Arts in Educational 

Management at ADA University (Baku, Azerbaijan) 

       Distance teaching and learning as an element of vocational 

education: some models, assessments, and tools for effective results in future 

accomplishments 

 

Кулик Олена Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри української лінгвістики і методики навчання Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі 

       Дотримання гендерного балансу в текстовому та позатекстовому 

матеріалі сучасних підручників з української мови: проблеми, пошуки, 

результати 

 

Новикова Дина Яковлевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории языка и перевода Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» (Тв ГУ)   

      Учебный потенциал киноресурсов как источника формирования 

социокультурной компетенции студентов при обучении переводу по 

второму иностранному языку 

 

Горошкіна  Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання української мови і літератури Інституту 

педагогіки  НАПН України ( м. Київ ) 

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу навчання української мови і 

літератури Інституту педагогіки  НАПН України ( м. Київ ) 

       Мовно-літературна освіта школярів у часи цифрової епохи   

 

Романов Сергій Миколайович, доктор  філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

      Проблеми викладання української класики епохи порубіжжя в 

курсі порівняльного літературознавства  

 

Котик Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

      Національно-мовна особистість як мета полікультурної освіти в 

Україні 

 



Левчук Тереза Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

      Перекладознавчі аспекти викладання зарубіжної літератури 

 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу навчання української мови для шкіл національних 

меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки  НАПН України 

      Шляхи оптимізації у формуванні читацьких умінь і навичок 

учнів 5 класу шкіл національних меншин 

 

Генкин Владимир Максимович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего и русского языкознания Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова (Республика Беларусь, Витебск)  

Жаркова  Алина, магистрант кафедры общего и русского языкознания 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 

(Республика Беларусь, Витебск) 

  Вынужденный билингвизм как фактор эффективной 

англоязычной подготовки студентов в медицинских вузах (на примере 

формул Anamnesis Morbi) 

 

Кон Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов'янського мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

    Реалізація технології «перевернутого класу» в освітньому процесі 

початкової школи 

 

  Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри іноземних мов Поліського національного університету  

     Шляхи оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців 

державної служби у закладі вищої освіти 

 

Марченко Тетяна  Михайлівна, кандидат  філологічних  наук, доцент 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

  «Головні події мого життя – це мої твори». Інтерпретації вивчення 

творчості Оноре де Бальзака в шкільному та вишівському курсі  

 

Гапон Леся Олексіївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка  

  Реалізація компетентнісних засад НУШ на уроках української 

мови у 5 класі ЗЗСО 



 Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук,  

професор кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

   Візуалізація й структурування навчальної інформації за 

допомогою ментальних карт на уроках української мови і літератури 

 

Деркач Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Волинського національного університету імені 

Лесі Українки 

    Компетентнісний аспект вивчення видів речень за метою 

висловлювання 

 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

  Формування читацької компетентності учнів на уроках 

української мови у контексті стандартів PISA 

 

Шаров Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

        Огляд електронних ресурсів для аналізу тексту 

 

Пігур Мирослава Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка  

   Інтегративний характер вступних уроків з української мови для 

учнів 5-11 класів  загальноосвітньої  школи 

 

Буднік Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри слов’янського мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

    Особливості використання прямого методу в навчанні 

української мови як іноземної 

 

Дідук-Ступ’як Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

    Концептуальні орієнтири методики викладання української мови 

у закладах вищої освіти: виклики сьогодення 

 



Кицан Олена  Вікторівна, кандидат  філологічних  наук, доцент  

кафедри теорії літератури та зарубіжної  літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

    Роль соціальних мереж у розробці курсу зарубіжної літератури ХХ ст. 

 

Назарова Світлана Володимирівна, викладач вищої категорії, 

викладач-методист, викладач англійської мови, заступник директора з 

навчальної роботи ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-

технічної освіти» 

      Упровадження та ефективне використання функціоналу 

сучасних ґаджетів на уроках української та англійської мов у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Кучерява Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових 

дисциплін ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

     Формування атмосфери продуктивного пізнання на заняттях із 

сучасної української мови 

 

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

      Проблеми формування комунікативної компетентності 

здобувачів вищої освіти в умовах онлайнового навчання 

 

Kokkali Danai, PhD student of the Department of English Philology and 

Methodics of English Learning (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

PedagogicalUniversity,Ukraine) 

           The main aspects of Co-Teaching students with learning disabilities 

 

 Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

Деснова  Ірина  Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 

     Запровадження спеціальних методів і прийомів ейдетики для 

дошкільників, які мають труднощі в мовленні 

  

        Lema Olga, PhD student of the Department of English Philology and 

Methodics of English Learning (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

PedagogicalUniversity,Ukraine) 

          Conceptual linguistic clarification of the term "leadership" 

 



Петришина Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка 

    Професійна підготовка магістрів-філологів в умовах 

інтернаціоналізації освіти 

 

Яручик Віктор Павлович, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української літератури Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

     Специфіка вивчення української прози І половини ХХ століття в 

новій українській школі 

 

Землянська Аліна Вікторівна, кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

   Роль професійної лексики в сучасній українській поезії 

 

Лавринович Лілія  Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки 

     Жанр афоризму в західноєвропейській літературі ХVІІ−ХVIIІ ст.: 

теоретико-методичні аспекти вивчення у ЗВО  

 

Аргірова Марія Василівна, викладач кафедри слов'янського 

мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

     Interactive methods of using the social networks while teaching 

Ukrainian (Russian) as a foreign language 

 

Ковтун Юлія Олександрівна,  учителька  англійської мови, української 

мови і літератури НВК «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

   Особливості формування національно-мовної картини світу на 

уроках англійської мови у дітей середнього шкільного віку 

 

 

Зенченко Тетяна Федорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

    Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

формування предметних компетентностей учнів в контексті 

білінгвального освітнього середовища  

 

    ************************************************************** 
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