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Місце проведення 
Факультет української філології та журналістики Херсонського державного 

університету (вул. Університетська, 27) 

 

Дата проведення 

 18-19 жовтня 2018 року 

 

Актуальна інформація 

 

Регламент 1. Доповідь на пленарному засіданні ‒ 20 хв. 

   2. Доповідь на секційному засіданні  ‒ 10 хв. 

   3. Участь у дискусії та обговоренні   ‒  5 хв. 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

18 жовтня 

 
9.00-10.00 Зустріч, реєстрація учасників конференції (хол ІV поверху 

факультету української філології та журналістики) 

10.30-13.00 Відкриття Всеукраїнської наукової конференції. Пленарне 

засідання (580 ауд.) 

13.00-14.00 Обід 

14.00-17.00 Час для індивідуальних консультацій, дискусій 

17.30-19.00 Екскурсія «Прогулянка старим Херсоном» від соціального 

проекту «Мандруймо Херсонщиною» 

  

 

19 жовтня 

 
9.00-10.00 Сніданок 

10.00-12.00 Секційні засідання (навчальні аудиторії факультету 

української філології та журналістики) 

12.00-13.00 Перерва на каву 

13.00-14.00 Екскурсія до музею університету 

14.00-15.00 Обід 

15.00-16.00 Завершення конференції. Виїзд учасників. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
18 жовтня,  10.30 

 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 580 
 

Відкриття конференції 

 

Завідувач кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент  

Климович Світлана 

 

Вітальне слово 

 

Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор 

педагогічних наук, професор Омельчук Сергій 

 

Декан факультету української філології та журналістики, доктор філологічних 

наук, професор Олексенко Володимир 

 
 

Наукові доповіді 

 
Статус та освоєння новітніх іншомовних препозитивних компонентів в українській 

літературній мові початку ХХІ століття 

Городенська Катерина Григорівна – завідувач відділу граматики та наукової термінології 

Інституту української мови НАН України, Київ  

 

Національно специфічне у демінутивних і аугментативних похідних сучасної 

української мови 

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Херсонського державного університету, Херсон 

 

Часовий зріз культури у мові сучасного соціуму 

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики, 

культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, Київ 

 

Власні назви як засоби  реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах 

Заболотська Ольга Олександрівна  − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету, Херсон 

 

Текст та його структурні особливості 

Пентилюк Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавства 

Херсонського державного університету, Херсон 

 

Інтертекстуальність у самодіяльному поетичному інтернет-жанрі 

Тропіна Ніна Павлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології 

факультету іноземної філології Херсонського державного університету, Херсон 

 

Семантика інвективи в українській і англійській мовних картинах світу: 

компаративний аспект 
Форманова Світлана Вікторівна − доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеса 



 

Особливості мовного відображення концепту ORDNUNG (ПОРЯДОК) у творах Томаса 

Манна 

Корольова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук,  викладач кафедри 

німецької філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», Івано-Франківськ 

 

Іспанська словозміна та її електронне лексикографічне упорядкування 
Купріянов Євген Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Харків 



 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1 

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 460 

 

 

Модератор секції:  Климович Світлана  ‒ кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри української мови Херсонського 

державного університету 

   

Секретар секції: Власенко Любов – викладач кафедри української мови 

Херсонського державного університету 

 

Відіменникові прислівники у церковнослов’янській мові української редакції кінця 

XVI-XVII ст. 

Білих Олександр Петрович − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Поширення як синтаксична категорія неелементарного речення 

Воробець Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, докторант кафедри 

загального і германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ 

 

Структурно-семантичні засоби експресивації електронімів 

Гонца Ірина Семенівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Умань 

 

Порівняльний аналіз акцентуації ойконімів та апелятивів 

Гуцул Лариса Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Актуальні проблеми словотвірної морфонології девербативів 

Демешко Інна Миколаївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький  

 

Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі творчості Оксани Забужко) 

Єрмоленко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри української 

мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, Мелітополь 

 

 

 



Диференціація аброморфем за співвіднесеністю з базовим словосполученням 

Климович Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Херсонського державного університету, Херсон 

 

Варіантність відмінкових форм і порядок їхньої кодифікації 

Ковтюх Світлана Леонідівна − кандидат філологічних наук, професор кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький  

 

Функційно-стильові вияви актуалізованих прислівників в українській літературній 

мові початку ХХІ століття  

Колібаба Лариса Миколаївна – старший науковий співробітник відділу граматки та 

наукової термінології Інституту української мови НАН України, Київ 

 

Уніфікаційні процеси чи вплив російського правопису: закінчення -и, -і давального 

відмінка в іменниках ІІІ відміни 

Крижанівська Ольга Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Граматична синонімія часових форм дієслова в українському публіцистичному 

дискурсі 

Кричун Людмила Петрівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській 

мові 

Митяй Зоя Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

Мелітополь 

 

Функційний перетин категорій часу і способу 
Нестеренко Тетяна Анатоліївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, Кропивницький  

 

Явище транспозиції в сучасній українській мові (на матеріалі творів для дітей) 

Огарєнко Тетяна Анатоліївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький  
   

Дистрибутивні можливості опорних конституентів обставинно-детермінантних 

структур 

Руденко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедри 

слов’янської філології факультету іноземної філології Херсонського державного 

університету, Херсон 

 

Синтаксичні характеристики дієслів у словниках української мови 

Фурса Валентина Миколаївна – старший науковий співробітник відділу граматики та 

наукової термінології Інституту української мови НАН України, Київ  
 



 

СЕКЦІЯ 2 

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 469 

 

 

Модератор секції:  Мартос Світлана – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Херсонського державного 

університету 

 

Секретар секції: Вовк Андрій – аспірант кафедри української мови 

Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара 

 
 

Лінгвокультурні концепти в мовній картині світу Й. В. Гете 

Боса Тетяна Сергіївна – викладач кафедри професійної англійської мови Одеського 

національного морського університету, Одеса 
 

Синтактико-стилістичні маркери зміни порядку слів вихідної моделі речення в 

«Щоденниках» О. Гончара 

Вовк Андрій Валерійович – аспірант кафедри української мови Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро 

 

Державна мова у релігійному житті українців 

Гавриш Марія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології Хмельницького національного університету, Хмельницький 

 

Лінгвопрагматична рецепція документальних фільмів про українських учених  

Ганжа Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН 

України, Київ 

 

Українська мова в контексті формування комунікативної культури майбутніх 

перекладачів 

Дяченко Марія Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та 

практики перекладу Класичного приватного університету, Запоріжжя 

 

Лінгвокультурологічний складник базової лінгвістичної підготовки студентів-

філологів 

Загороднова Вікторія Федорівна − доктор педагогічних наук, професор кафедри 

української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету, 

Бердянськ 

 

Лінгвокультурологійні виміри метафори в щоденникових записах Костя Москальця 

Зубець Наталя Олександрівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Запорізького національного університету, Запоріжжя 
 

 



Суржик як соціолінгвістичне явище: гендерний аспект 

Кришталь Уляна Володимирівна − аспірант кафедри української мови Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, Одеса 

 

Повернені історичні годоніми Херсона як результат дії законів про декомунізацію 

Мартос Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Херсонського державного університету, Херсон 
 

Особливості спілкування англомовних іноземців з громадянами України 

Мелконян Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету, Херсон 

 

Сучасні тенденції розвитку лінгвофольклористики 

Молодичук Ольга Андріївна  −  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Умань 

 

Лінгвопрагматика цитат-ідеологем у сучасній українській комунікації 

Сюта Галина Мирославівна – кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української 

мови НАН України, Київ 
 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 3 

ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ Й ЛЕКСИКОГРАФІЇ 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 465 

 

 

Модератор секції:  Розгон Валентина − кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

   

Секретар секції:  Янчишина Яна – аспірант кафедри української філології 

Хмельницького національного університету 
  

Символи у фразеологізмах української мови 

Березовська  Ганна Григорівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, Умань 

 

Власне ім’я як засіб інтелектуалізації історичної оповіді (на матеріалі романів «Я, 

Богдан» П. Загребельного та «Вогнем і мечем» Г.  Сенкевича) 

Боєва Евеліна Володимирівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і 

зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д.Ушинського», Одеса 

 

Функції розмовної лексики та фразеології в романі Д. Кешелі «Родаки» 

Бойко Лариса Петрівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Запорізького національного університету, Запоріжжя 

 

Компонент сакральности в семантике собственных имен (на материале 

антропонимов) 

Бондаренко Ірина Володимирівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янського мовознавства ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського», Одеса 

 

Термінологічні стереотипи в історії української літературної мови 

Гайдученко Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Херсонського державного університету, Херсон 

 

Діалектизми в комедії І. К. Карпенка-Карого «Хазяїн» 

Громко Тетяна Василівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Економічна лексика в українських неофразеологізмах 

Дмитрієв Сергій Вікторович − кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та 

слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 

Одеса 

 

 

 



 

Функціонування геортонімів у фольклорних текстах:  синтаксичні  ролі 
Желязкова Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

 

Українська музична термінологія: системні ознаки 
Каленюк Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної 

та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

 

Особливості антропонімікону роману «Іловайськ» Є.Положія 

Крупеньова Тетяна Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології і МНФД ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського», Одеса 

 

Стійкі сполучення слів у сучасній українській мові: функціональний аспект 

Розгон Валентина Володимирівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Умань 

 

До питання про сленг у мовознавстві (50-і рр. XIX ст. – 40-і рр. XX ст.) 

Руденко Марина Юріївна – аспірант кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ  

 

Внутрішньосистемна полісемія астрономічної термінології української мови 

ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть  

Соломахін Андрій Федорович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 

 

Урбоніми міста Херсона як об’єкт лінгвістичного дослідження  

Тихоша Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови Херсонського державного університету, Херсон 

 

Лексико-семантичний потенціал предикатів на позначення внутрішнього стану / 

ставлення суб’єкта 

Шрамко Руслана Григорівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

Полтава 

 

Особливості мікротопонімних словників (на матеріалі власних назв дрібних 

географічних об’єктів Центральної Хмельниччини)  

Янчишина Яна Валеріївна – аспірант кафедри української філології Хмельницького 

національного університету, Хмельницький 

 

 

 

 

  



 

СЕКЦІЯ 4 

МОВА СУЧАСНИХ ЗМІ:  

ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАТЕКСТІВ 

 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 471 

 

 

Модератор секції:  Рембецька Ольга − кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного 

університету 

   

Секретар секції:  Горобець Інна – аспірант кафедри української мови 

Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського 
 

Граматичні засоби сугестії в сучасному рекламному дискурсі 

Бабій Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

 

Моделі синтаксичної сполучуваності номінативної сфери «ПОГОДА» в онлайн-

наративі про погодні новини (на матеріалі британських онлайн газет) 

Бондарчук Наталія Ігорівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Національного 

університету «Львівська політехніка», Львів 

 

Крилаті слова як засоби компресії журналістського мовлення (на матеріалі журналу 

«Український тиждень») 

Гаврилова Яна Леонідівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 

 

Лексичний повтор як засіб актуалізації газетних текстів патріотичного спрямування 

Горобець Інна Володимирівна – аспірант кафедри української мови Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінниця 

 

Структура релігійного християнського медіа-тексту 

Жила Тетяна Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Умань 
 

Посилення виразності медіатекстів за допомогою неологізмів 

Загороднюк Василь Степанович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 

 

Лексико-прагматичні властивості німецькомовного рекламного тексту 

Ізмайлова Оксана Андріївна − викладач кафедри німецької та романської філології 

Херсонського державного університету, Херсон 

 

 



Персональний брендинг у боксерському медіапросторі 

Карабута Олена Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Херсонського державного університету, Херсон 
 

До визначення типоформуючих ознак міжнародного галузевого журналу зі 

стоматології 

Костенко Вікторія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної 

стоматологічної академії, Полтава 
 

Тропи як засоби лаконічності та виразності в стислих текстах  українських мас-медіа 

Мірошниченко Ірина Григорівна – старший викладач кафедри іноземних мов 

Дніпропетровського національного  університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна, Дніпро 

 

Допис у соцмережі як мовленнєвий жанр Інтернет-комунікації 

Нерян Софія Олександрівна – викладач кафедри періодичної преси Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, Одеса  
 

Образність й афористичність заголовків журналістських матеріалів українських 

інтернет-видань  

Орлова Наталя Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 
 

Засоби мовленнєвого та психологічного впливу в соціальній рекламі українського 

медіадискурсу  

Павлова Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної 

комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Харків 

Тарасова Ганна Сергіївна – старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та 

іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», Харків 
 

Функційно-стилістичне навантаження складних слів у текстах періодики початку 

ХХІ ст. 

Попкова Оксана Анатоліївна – аспірант кафедри української мови Херсонського 

державного університету, Херсон 

 

Мовна гра в рекламі як маніпулятивна техніка  

Рембецька Ольга Віталіївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 

 

Лінгво-стилістичні засоби сугестії  в сенсаційних матеріалах електронних газет «USA 

TODAY», «THE GUARDIAN» та «CHINA DAILY» 

Руденко Наталія Володимирівна – аспірант кафедри журналістики та філології Сумського 

державного університету, Суми 

 

Специфіка вживання скорочень у сучасному газетно-публіцистичному дискурсі 

Німеччини 

Солдатова Світлана Миколаївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

та романської філології Херсонського державного університету, Херсон  
 



 

Особливості парцельованих конструкцій в політичних промовах та агітаційних 

листах 

Цуркан Ігор Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 

 

Специфічні мовні засоби публіцистичної виразності в аналітичних журналістських 

жанрах 

Юріна Юлія Миколаївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету, Херсон 
 

Особливості дослідження власних назв промислових товарів у ЗМІ 

Янчишин Анатолій Миколайович – викладач кафедри української філології 

Хмельницького національного університету,  Хмельницький 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 5 

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ  

ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 472 

 

 

Модератор секції:  Андрієць Олена  – кандидат педагогічних наук, доцент, 

докторант кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету  

 

Секретар секції: Чаура Наталя – викладач кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 

                                                                                    

Комунікативна основа наукового дискурсу 

Андрієць Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету, Херсон 

 

Мовленнєві акти та імплікатури у поезії «Нової діловитості» 

Бандурко Зінаїда Валеріївна − викладач кафедри німецької та романської філології 

Херсонського державного університету, Херсон 

 

Значення праць Д. Шевельова для розвитку лінгвостилістики 

Бибик Світлана Павлівна  – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української 

мови НАН України, Київ 

 

Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту 

Войналович Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир 

 

Міфологема першостихій в малій прозі Олеся Гончара 

Галаган Валентина Володимирівна – старший викладач кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, Херсон 

 

Особливості ідіостилю  К.Паустовського 

Гладкова Рита Яківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології факультету іноземної філології Херсонського державного університету, Херсон 

 

Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та  асоціативного поля «ЧАС» (на 

матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») 

Горобець Алла Володимирівна – аспірант кафедри української мови Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, викладач кафедри 

української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету, Вінниця 

 

Мова сучасної української прози для дітей: з історії вивчення питання  

Горобець Руслана Ігорівна – аспірант кафедри української мови Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінниця 



 

Лексичні особливості власних назв у прозі В. Камінера 

Діденко Наталя Вікторівна − старший викладач кафедри німецької та романської філології 

Херсонського державного університету, Херсон  

 

Вербальне вираження специфічних рис національної японської культури у романі 

А. Голдена «Мемуари гейши» 

Заболотська Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету, 

Херсон 

 

Психолінгвістичний аспект дослідження мови творів Сергія Жадана  
Кирилюк Ольга Леонідівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Професійний профіль майбутнього вчителя-філолога: концепція Homo ridens - Homo 

loquens 

Коваль Таїсія Петрівна – викладач кафедри української філології Хмельницького 

національного університету, Хмельницький 

 

Синтаксичні особливості елес-повідомлень в німецькій мові 

Ковбасюк Лариса Анатоліївна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та 

романської філології Херсонського державного університету, Херсон 

 

Особливості засвоєння фонографічних засобів виразності художнього тексту 

студентами-філологами у процесі вивчення стилістики української мови 

Коломієць Інна Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Умань 

 

Особливості мовлення людини як засіб відображення емоцій та емоційних станів у 

художньому тексті 

Комарова Зоя Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Умань 

 

Полісемантичний образ жертви в ліриці М.Чернявського 

Корівчак Людмила Денисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури факультету української філології та журналістики Херсонського державного 

університету, Херсон 

 

До проблеми вивчення переповідних речень в українському мовознавстві 

Кравцова Оксана Анатоліївна – аспірант кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 

Стилістичний контекст як лінгвістична модель при аналізі 

художнього тексту 

Лебедєва Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства 

Херсонського державного університету, Херсон 

Ткаченко Людмила Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

іноземних мов Херсонського державного університету, Херсон 



 

Образ, словесний образ, художній образ: уточнення понять 

Лисенко Єлізавета Андріївна – аспірант Херсонського державного університету, викладач 

кафедри соціально-гуманітарних та загальновійськових дисциплін Інституту Військово-

Морських Сил Національного Університету «Одеська морська академія», Херсон 

 

Особливості функціювання термінологічної лексики в публіцистичному дискурсі 
Ліштаба Тетяна Василівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Кропивницький 

 

Мовно-стильова специфіка лірики Надії Теленчук 

Немченко Галина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, співробітник 

міжкафедральної наукової лабораторії «Українська література в англомовному світі» при 

Херсонському державному університеті, Херсон 

 

Мовні особливості поезії Валентини Наумич 

Немченко Іван Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури факультету української філології та журналістики Херсонського державного 

університету, Херсон 

 

Концепти сучасної риторики в проспекції риторичного аспекту української мови 

Нищета Володимир Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови та славістики Бердянського державного педагогічного університету, 

Бердянськ  

 

Типологічні характеристики епідейктичного дискурсу 

Пастернак Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ 

 

Переформулювання й реконтекстуалізація медичного тексту в перекладі  

Поворознюк Роксолана Владиславівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри ТПП з 

англійської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, Київ 

 

Емоції у першій книзі Мойсеєвій: Буття: лексико-семантичний аспект 

Романова Наталя Василівна − доктор філологічних наук, професор кафедри німецької та 

романської філології Херсонського державного університету, Херсон  

 

Проекції фантастичних образів книги у творі К.Функе «Чорнильне серце» 

Хмельковська Світлана Володимирівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької та романської філології Херсонського державного університету, Херсон 

 

Функції символіки в українській поезії раннього модернізму 

Цепкало Тетяна Олександрівна – викладач кафедри української літератури Херсонського 

державного університету, Херсон  

 

Дискурс національної ідентичності в історико-літературних працях часопису 

«Дніпро» 

Чаура Наталя Сергіївна – викладач кафедри української літератури Херсонського 

державного університету, Херсон  

 



Культурософські дискурси у романах «Зачаровані музиканти» та «Магнат» Галини 

Пагутяк 

Чухонцева Наталя Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Херсонського державного університету, Херсон  

 

Проблема статусу гіперболи й літоти: фігура чи троп 

Шиманська Вікторія Олегівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Умань 

 

Поліфонія та інтертекстуальність у творах Анні Ерно «Те, що вони кажуть, або 

нічого», «Жінка», «Записки із навколишнього світу» 

Ярошко Наталія Сергіївна – кандидат філологічних  наук, доцент кафедри французької 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів 

 



СЕКЦІЯ 6 

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

19 жовтня 2018 року,  10.00-12.00 

Факультет української філології та журналістики, аудиторія 587 

 

 

Модератор секції:  Коч Наталя – доктор філологічних наук, професор 

кафедри загальної та прикладної лінгвістики 

Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського 

   

Секретар секції: Омельчук Юлія – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри мовознавства Херсонського державного 

університету 

 

Концепт  САМОТНІСТЬ  у романі «Жертва забутого майстра» Є. Кононенко 
Бахтіарова Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Херсонського державного університету, Херсон  

 
Фреймовий аналіз у сучасних лінгвістичних дослідженнях 

Гайдаєнко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства 

Херсонського державного університету, Херсон 

 

Оцінний складник концепту ЛЮДИНА у фразеології східностепових українських 

говірок 

Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, Вінниця 

 

Концепт ЛЮБОВ у монодрамах Неди Нежданої 

Демченко Алла Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Херсонського державного університету, Херсон  

 

Вербалізація концепту ДОЛЯ у поетичному дискурсі Ліни Костенко 

Дуденко Олена Володимирівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Умань 

 

Публіцистичний стиль як джерело вивчення динаміки мовної свідомості 

Коць Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН 

України, Київ 

 

Когнітивна метафора як гносеологічний феномен: базисні та транслюючі метафори 

Коч Наталя Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

 

 

 

 



Художня картина світу у сучасній лінгвокогнітивній парадигмі 

Москвичова Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант 

кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного 

університету, Херсон 

 

Нейролінгвістичні порушення мовлення: прикладний аспект 

Олексюк Олеся Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

 

Об’єктивація фрейму СФЕРА НЕПРАВДИ у псевдоновинах 
Омельчук Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету, Херсон 

 

Емоції та їх невербальна концептуалізація у діалогічному мовленні персонажів  
Романюк Ілона  Валентинівна  − кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

Ізмаїл 
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