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Організатор конференції: 

 Факультет філології та журналістики ХДУ 

 

Адреса: 

 73000 м. Херсон 

 вул. Університетська (40 років Жовтня), 27 

 тел.(8 0552) 32-67-56 

 

 

Організаційний комітет конференції 
 

 

Голова: Омельчук Сергій — доктор педагогічних наук, професор, академік Української 

академії акмеології, проректор з наукової роботи  Херсонського державного 

університету  

 

Заступник голови: Олексенко Володимир — доктор філологічних наук, професор, академік 

Української академії акмеології, декан факультету філології та журналістики 

Херсонського державного університету 

 

Члени оргкомітету 

  

Климович Світлана — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української мови  Херсонського державного університету 

 

Тихоша Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови  Херсонського державного університету 

 

Карабута Олена —  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови  Херсонського державного університету 

 

Гайдученко Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови  Херсонського державного університету 

 

Мартос Світлана — кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української 

мови  Херсонського державного університету 

 

Відповідальний секретар 

 

Погорлецька Надія — старший лаборант кафедри української мови  

Херсонського державного університету 
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Місце проведення: 
 Факультет філології та журналістики Херсонського державного університету 

(вул. Університетська, 27) 

 

Дата проведення: 

 24-25 листопада 2016 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 

24 листопада 

 
9.00 Зустріч, реєстрація учасників конференції (хол ІV поверху 

факультету філології та журналістики) 

10.30 Відкриття Всеукраїнської наукової конференції та пленарне 

засідання (460 ауд.) 

13.00 Обід 

14.00 Секційні засідання (навчальні аудиторії факультету                                         

філології та журналістики) 

16.00 Екскурсія до музею університету 

 

  

25 листопада 

 
9.00 Сніданок 

10.00 Секційні засідання (навчальні аудиторії факультету 

філології та журналістики) 

13.00 Обід 

15.00 Підбиття підсумків конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

24 листопада,  10.30 

 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 460  
 

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 філології та журналістики, доктор філологічних наук, 

професор Олексенко Володимир 

 
 

Наукові доповіді 

 

1. Городенська Катерина — доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України (м. Київ) 

Семантико-синтаксична корелятивність складносурядних і  

складнопідрядних речень в українській мові 

 

2. Заболотська Ольга — доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського 

державного університету 

Текстові концепти як реалізатори індивідуально-авторської картини 

світу 

 

3. Копусь Ольга — доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського» 

Фігури експресивного синтаксису в сучасних  друкованих засобах 

масової інформації 
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4. Ожоган Василь — доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови, віце-президент з науково-педагогічної роботи 

Національного університету «Києво-Могилянської академії» 

 Проблема потрактування складних речень з компонентами що…то, 

чим…тим 

 

5. Олексенко Володимир — доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету філології та журналістики Херсонського державного 

університету 

Редуплікація у складному реченні як засіб вираження авторської 

модальності 

 

6. Омельчук Сергій — доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи  Херсонського державного університету  

Вияви багатослів’я в наукових дослідженнях педагогічного спрямування 

 

7. Пентилюк Марія — доктор педагогічних наук, професор кафедри 

мовознавства  Херсонського державного університету, заслужений діяч 

науки і техніки України 

Наукові параметри аналізу тексту 

 

8. Степаненко Микола — доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка 

Гармонія на рівні речення: формально-семантичні і семантико-

синтаксичні симетрійно-асиметрійні зв’язки 

 

9. Тропіна Ніна — доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри російської мови та загального мовознавства Херсонського 

державного університету 

Стилистические особенности малых фольклорных жанров интернет-

пространств 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ 

24 листопада 2016 року,  14.00 – 16.00 

25 листопада 2016 року, 10.00 – 12.00 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 460 

 

 

Керівник 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   

                        

1.  Вінтонів Михайло — доктор філологічних наук, професор доцент кафедри 

української мови Київського університету імені Бориса Грінченка 

Нове вчення про другорядні члени речення: статус, структура, семантика 

 

2. Власенко Любов — викладач кафедри української мови Херсонського 

державного університету  

Синонімічна транспозиція граматичних форм дієслова 

 

3. Демешко Інна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка 

Теоретичні аспекти позиційного словотвірно-морфонологічного аналізу 

 

4. Демків Юлія — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Лексичні, граматичні і фонетичні особливості індійського варіанту 

англійської мови 

 

5. Дубравська Зоряна — кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри практики англійської мови Інституту іноземних мов 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

До питання про систему та структуру мови 
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6. Заболотська Олександра — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та методики її викладання Херсонського державного 

університету 

Функціонування семантико-прагматичних типів імперативних 

конструкцій в англійській мові 

 

7. Зюзькіна Галина — здобувач кафедри української мови Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка  

Морфонологічна типологія суфіксальних дериватів іншомовного 

походження 

 

8. Іваницька Наталя — доктор філологічних наук, професор; завідувач 

кафедри сучасних європейських мов Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету 

Про кореляцію дієслівних/іменникових словоназв денотатів у сучасному 

науковому дискурсі української та англійської мов» 

 

9. Кисла Наталя — аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 

Диференціація адвербіального значення прийменників сучасної української 

мови 

 

10. Климович Світлана — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української мови Херсонського державного університету 

Препозитивні атрибутивні аброморфеми і префіксоїди 

 

11. Кобченко Наталя — кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія»  

Поняття «синкретизм» та «подвійність» у лінгвістичному дискурсі 

 

12. Кокора Мар’яна — аспірантка відділу граматики та наукової термінології 

Інституту української мови НАН України 

Комунікативно-прагматичні функції вокативних речень у політичному 

дискурсі 

 

13. Колібаба Лариса — кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові 

початку ХХІ сторіччя 
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14. Кухар Ніна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

Засоби вираження категорії атрибутивності в системі прислівних 

компонентів формально-синтаксичної структури речення 

 

15. Кущ Наталія — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та літератури Міжрегіональної Академії управління персоналом 

(м.Київ) 

Частка в системі дискурсивних слів 

 

16. Лужецька Леся — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Семантико-прагматична диференціація словотворчих ресурсів мови 

 

17. Марчук Олена — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології і методики навчання фахових дисциплін                              

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                          

К.Д. Ушинського» 

Граматичний статус квазікомпаративних сполучникових конструкцій в 

українській мові 

 

18. Онатій Анастасія — аспірантка кафедри української мови Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

Функціонування сполучних засобів у граматичній структурі займенниково-

співвідносного речення 

 

19. Паньков Микола – старший викладач кафедри української філології і 

методики навчання фахових дисциплін ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

Принципи системного аналізу лексико-семантичної групи невідмінюваних 

прикметників у сучасній української мові 

 

20. Петришин Ольга — старший викладач кафедри практики англійської 

мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Динаміка і стабільність лексичної і словотвірної систем англійської мови 

 

21. Пікуш Олена — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

Зіставний аналіз структури речень в англійській та українській мовах 
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22. Погорлецька Надія — асистент кафедри української мови Херсонського 

державного університету 

Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах 

 

23. Степаненко Ніна — кандидат філологічних наук, завідувач кафедри 

філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка 

Прийменниковий лад сучасної української мови у світлі новацій них 

семантичних трактувань 

 

24. Сюта Галина — кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української 

мови НАН України 

Поняття текст у класичних і некласичних мовознавчих парадигмах 

 

25. Фурса Валентина — кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 

НАН України 

Іншомовні компоненти в структурі новітніх похідних слів української 

літературної мови 

 

26. Царалунга Інна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету 

Варіативність іменника в українських конфесійних текстах  XIV ст. 

 

27. Шрамко Руслана — кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка 

Специфіка предикатів психоемоційного стану-відношення суб’єкта в 

масмедійному дискурсі ХХІ ст. 

 

28. Юркова Крістіна — аспірантка кафедри англійської мови та методики її 

викладання,  Херсонський державний університет 

Використання риторичних питань в американській поезії 

(лінгвопрагматичний аспект) 

 

29. Ясакова Наталія — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»  

Семантика другої особи: поняттєвий зміст і своєрідність мовної 

репрезентації 
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СЕКЦІЯ  2 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА  

ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 
 

24 листопада 2016 року,  14.00 – 16.00 

25 листопада 2016 року, 10.00 – 12.00 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 471 
 

Керівник секції:   Іваницька Ніна — доктор філологічних наук, 

професор кафедри методики філологічних 

дисциплін і стилістики української мови 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 
   

Секретар секції:       Мартос Світлана ‒  кандидат філологічних         

наук, доцент кафедри української  мови 

Херсонського державного університету 

               

1. Бибик Світлана — доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови 

НАН України 

Розмовник: жанрові ознаки, термінологічний апарат композиції, тематичні і 

стилістичні параметри комунікатів 

  

2. Бондаренко Лідія — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови Херсонського державного університету 

Функціонування епітетних структур зі значенням «простір» у поезії Євгена 

Маланюка 

 

3. Вінтонів Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Київського університету імені Бориса Грінченка 

Поетонім «нечиста сила» у повістях М. Гоголя 

 

4. Ганжа Ангеліна — кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови 

НАН України 

Сучасний діалектний фразеологічний словник як «діалог культур» 

 

5. Грицина Валентина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету  

Особливості адресата в наукових текстах природничого спрямування 
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6. Гула Леся — викладач української мови та літератури циклової комісії 

діловодства та філологічних дисциплін, аспірант кафедри української 

філології Хмельницького національного університету 

Торговельно-економічні терміни-словосполучення в мові українських писемних 

пам’яток  XIV – XVIII ст.  

 

7. Демченко Володимир — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету  

Вимоги мовного сьогодення 

 

8. Євтушина Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології і методики навчання фахових дисциплін 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського» 

Фразеологічна інтерпретація ментальної діяльності людини в ідіостилі 

Марії Матіос 

 

9. Жирик Уляна — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

Порівняльно-історичний аналіз весільної семантики (на матеріалі 

французького та англійського фольклору) 

 

10. Засименко Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Національного транспортного університету (м. Київ). 

Міняйлова Алевтина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

сучасних мов Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (м. Миколаїв)  

Borrowings in English transport terms as a way of its enrichment 

  

11. Золота Ольга — аспірантка кафедри української мови та літератури 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Синонімія в українській керамічній термінології 

 

12. Іваницька Ніна — доктор філологічних наук, професор кафедри методики 

філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Однослівні терміни в українських галузевих словниках: мовні закономірності 

інтерпретаційних полів термінів 
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13. Кадочнікова Олена — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 Нейтралізація синтаксичної омонімії в усному мовленні 

 

14. Ковалюк Ольга — аспірантка кафедри філологічних та природничих 

дисциплін Національного авіаційного університету (м. Київ) 

 Функціонально-стилістичні особливості іменника страхъ в українській мові 

XIV–XVI ст. 

 

15. Ковцуняк Мар’яна  — викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка  

Особливості перекладу англійських зоонімів німецькою та українською мовами 

 

16. Кравців Марія — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Переклади творів Івана Франка в англомовному світі 

 

17. Лебедєва Аеліта — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

мови та методики її викладання Херсонського державного університету 

Політичні неологізми в сучасній англійській мові: семантичний аспект 

 

18. Лучечко Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Лінгвокультурологічні особливості орнітофразеологізмів в англійській мові 

 

19. Мартос Світлана ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Херсонського державного університету 

Власні назви в молодіжному сленгу 

  
20. Мельник Оксана — здобувач Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

Соціолінгвістичний аспект ергонімікону Вінниччини 

 

21. Мецан Ірина — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

Реалізація та репродукція лексеми «запах» у творах Григіра Тютюнника 
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22. Науменко Уляна — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Англомовні запозичення в полікультурному просторі 

 

23. Окуневич Тетяна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету 

Оказіональні вияви мови творів письменників української діаспори 

 

24. Петриця Любов — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Особливості лексичної сполучуваності фразеологічних одиниць у тлумачних 

словниках англійської мови 

25. Прилипко Федір — апірант Інституту української мови НАН України 

Термінологічний зміст поняття «комунікема» 

 

26. Сеньків Ольга — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

практики англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Авторські фразеологізми в англомовному дитячому фентезі 

 

27. Соломахін Андрій — кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету 

 Терміни-фраземи у складі української астрономічної термінології 

ІІ половини ХХ — початку ХХІ століть 

  

28. Тимчук Олена — кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Квантитативна  лексика сучасної англійської мови 

 

29. Удяк Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Дослідження особливостей перекладу англійських ідіом 

 

30. Флорінська Світлана — аспірантка кафедри української мови 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка 

Зооніми Кіровоградщини, мотивовані часовими параметрами 
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31. Харкавців Ірина — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Явище евфемії в сучасному англомовному дискурсі 

 

32. Чернявська Антоніна — викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Флористичні назви як засіб творення стилістичної експресії тексту 

 

33. Шонь Олена — кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Мовностилістичні особливості функціонування рамкових компонентів 

тексту в літературному творі 
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СЕКЦІЯ 3 

 

МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

24 листопада 2016 року,  14.00 – 16.00 

25 листопада 2016 року, 10.00 ‒ 12.00 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 580 

 

 

Керівник секції: Завальнюк Інна — доктор філологічних наук, 

професор;  декан факультету філології й 

журналістики імені М. Стельмаха Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

М. Коцюбинського 

 

Секретар секції: Гаврилова Яна — кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного 

університету. 

 

 

1. Безугла Тетяна — аспірантка кафедри німецької філології та перекладу 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Структурно-композиційне оформлення англо- і німецькомовних рекламних 

текстів 

 

2. Бондаренко Олена — аспірантка кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету  

Типологічний та функціональний потенціал безособових речень у мові ділової 

преси 

 

3. Бортун Каріна — аспірантка кафедри української мови Донецького 

національного університету  

Імперативні висловлення в сучасній публіцистиці: статус, функції 

 

4. Воробйова Алла — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету 

Класифікація риторичних фігур та особливості їх використання у сучасному 

медіатексті 
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5. Гаврилова Яна — кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

соціальних комунікацій Херсонського державного університету 

Функційні особливості синтаксичних конструкцій в херсонських інтернет-

виданнях 

 

6. Горіна Жанна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

Лексико-семантична організація сучасного рекламного тексту 

 

7. Грачова Аліна — аспірантка кафедри української філології 

Маріупольського державного університету 

Контекстуальний потенціал прислівника в різносистемних мовах (на 

матеріалі публіцистики початку XXI ст.) 

 

8. Дмитрієва Дарина — аспірантка кафедри української мови Донецького 

національного університету 

Комунікативні функції звертання в сучасній публіцистиці 

 

9. Дучимінська Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практики англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Англійські запозичення в українських засобах масової інформації 

 

10. Завальнюк Інна — доктор філологічних наук, професор;  декан факультету 

філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Функційно-стилістичні параметри повних приєднувальних конструкцій у 

мові преси Вінниччини 

 

11. Ірклій Євгенія — викладач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти 

Херсонського державного університету 

Рекламні тексти англійською мовою: стильові та жанрові особливості 

 

12. Ісаєнко Оксана — аспірантка кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Інтерв’ю як інформаційний жанр професійного кіно дискурсу 

 

13. Каляка Анастасія — асистент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету 

Фразеологізми у мові газет міста Херсона 
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14. Карабута Олена — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Херсонського державного університету 

Суспільно-політична лексика у політичному дискурсі: семантичний аспект 

  

15. Кобець Наталія — аспірантка кафедри слов’янської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Уявлення про українців у медіапросторі Словаччин 

 

16. Коваль Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету. 

Дериваційна специфіка мовних одиниць сучасної медійної сфери як мовно-

комунікативної системи 

 

17. Костюшко Вікторія — асистентка кафедри мовної освіти Херсонського 

державного університету 

Порушення акцентуаційних норм ведучими ранкових телепрограм 

 

18. Микитась Світлана — старший викладач кафедри історії і культури 

професійного спілкування Херсонського національного технічного 

університету 

Оказіоналізми у мові друкованої реклами 

 

19. Мінчак Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного 

університету 

Комічна гіперсемантизація ідеологічно маркованих номінативних одиниць у 

мові сучасної української публіцистики 

 

20. Омельчук Юлія  — викладач кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету 

Семантичні особливості лінгвокультури у текстах україно- та англомовних 

фейкових новин: компаративний аспект 

 

21. Орлова Наталія — кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету 

Орфоепічні норми сучасного телевізійного мовлення (на прикладі ефірних 

виступів херсонських тележурналістів) 

 

22. Рембецька Ольга — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету 

Стилістика сучасних британських таблоїдних видань 
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23. Стрюк Катерина  — старший лаборант кафедри мовознавства 

Херсонського державного університету 

Cемантичні зрушення в  загальновживаних лексемах мовного складу ЗМІ (на 

матеріалі газет) 

 

24. Шатілова Олена — кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Державного 

університету телекомунікацій 

Мовне втілення компонентів ситуації інференції в засобах масової 

інформації 
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СЕКЦІЯ  4 
 

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

24 листопада 2016 року,  14.00 –16.00 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 472 

 

Керівник секції: Валюх Зоя — доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української філології 

та славістики  Київського національного 

лінгвістичного університету. 

 

Секретар секції: Чухонцева Наталія — кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 
                                                                    
                                                                                        

1. Базилевич Наталія — кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

англійської мови та методики її викладання Херсонського державного 

університету 

Метафорична вербалізації концепту ВЕЛИКА БРИТАНІЯ у сучасному 

англомовному політичному дискурсі 

 

2. Бібік Віктор — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Хронотопна структура роману В. Підмогильного «Невеличка драма» 

 

3. Білецька Олена — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Графоагломеризми як вид графічних новацій в англомовному 

постмодерністському художньому тексті: структурні та семантичні 

особливості 

 

4. Божко Олена — аспірантка кафедри англійської мови та методики її 

викладання Херсонського державного університету 

Лінгвопсихологічні передумови формування атмосфери «саспенс» у 

літературному жанрі «Хоррор» 

 

5. Валюх Зоя — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української філології та славістики  Київського національного 

лінгвістичного університету 

Структура і стилістичні функції запозичень у прозі Макса Кідрука 



VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» 

 

 

 21 

 

6. Волкова Світлана — доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської мови і методики її викладання Херсонського державного 

університету 

Когнітивно-семіотичний підхід до аналізу етнопоетики сучасних 

англомовних прозових текстів 

  

7. Галаган Валентина — старший викладач кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 

Концепт «вода» у ліриці Павла Мовчана 

 

8. Демченко Алла — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української літератури Херсонського державного університету 

Концепт «сльоза» у поетичному дискурсі Васился Стуса 

 

9. Єрмоленко Світлана — доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови 

Інституту української мови НАН України 

Мова і мислення в сучасній гуманітарній освіті 

 

10. Ільєнкова Вікторія — аспірантка кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Дослідження лексико-семантичного поля ЩАСТЯ у світлі вчення про мовну 

картину світу (на матеріалі гуманітарних наукових досліджень 1963 - 2015 

років) 

 

11. Кучерява Оксана — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української філології і методики навчання фахових дисциплін 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського 

Концепт «земля» в художній картині світу М. Коцюбинського 

 

12. Маркова Ольга — аспірантка кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету 

Мовна репрезентація антропоморфних характеристик концепту 

«патріотизм» в українських медіа-текстах 

   

13. Ожоган Андрій — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

іноземних мов Київського університету права НАН України 

Національна ідентичність і мовна гомогенізація 
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14. Резніченко Наталя — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

російської мови та загального мовознавства Херсонського державного 

університету 

Концептуальная метафора в романе Дины Рубиной «Белая голубка Коровы» 

 

15. Слободинська Тамара — доктор філологічних наук, професор; завідувач 

кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 

Комунікативна дія як форма реалізації певної когнітивної програми 

 

16. Сокол Марина — аспірантка кафедри української філології Хмельницького 

національного університету 

Місто як одиниця сучасної концептуальної системи 

 

17. Ступницька Галина — викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Лексико-семантичні стилістичні засоби у відображенні мовної картини 

світу 

 

18. Суворова Тетяна — кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

англійської мови та методики її викладання Херсонського державного 

університету 

Способи осмислення художнього світу в американських фольклорних 

баладах 

 

19. Ткаченко Людмила — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов  Херсонського державного університету. 

Лебедєва Надія — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету 

Спангліш як мовне явище зміни коду (code writing) 

 

20. Чухонцева Наталія — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Херсонського державного університету 

Лінгвокультурні концепти у романі Галини Пагутяк «Магнат» 
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СЕКЦІЯ  5 
 

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ  

ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

  24  листопада  2016 року,  14.00 – 16.00 

25 листопада 2016  року, 10.00 – 12.00 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 465 

 

 

Керівник секції: Гайдаєнко Ірина – кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри мовознавства 

Херсонського державного університету 

 

Секретар секції: Бахтіарова Тетяна — кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 

 

1. Андрієць Олена — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету 

Основні підходи до вивчення комунікативного дискурсу в сучасній 

лінгвістиці 

 

2. Бакаленко Ірина — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури Запорізького національного університету 

Формування професійної компетентності майбутніх учителів-словесників 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання 

філологічних дисциплін 

 

3. Бандурко Зінаїда — викладач кафедри німецької мови Херсонського 

державного університету 

Прагмапоетика як методологічний підхід до аналізу поетичного дискурсу 

 

4. Бахтіарова Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Херсонського державного університету 

Лінгвостилістичні особливості інтимної лірики М. Вінграновського 

 

5. Бойчук Наталія — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Основні принципи та особливості організації наративного дискурсу 
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6. Босак Ніна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

філології і методики навчання фахових дисциплін ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

 Демонологічна лексика в сучасному українському феміністичному дискурсі 

 

7. Варнавська Інна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету 

Порушення мовних норм при перекладі фахових текстів спортивного 

спрямування 

 

8. Гайдаєнко Ірина — кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри мовознавства Херсонського державного університету 

Основні методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці 

 

9. Гайдученко Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української   мови Херсонського державного університету 

Експресивний синтаксис Марії Матіос 

 

10. Гладкова Рита — кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської 

мови та загального мовознавства Херсонського державного університету 

 Художественный мир К. Паустовского 

 

11. Гришко Ольга — аспірантка кафедри журналістики та філології Сумського 

державного університету 

Етноментальна опозиція «свій – чужий» у мовній моделі світу Юрія 

Винничука 

 

12. Громко Тетяна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

Специфіка електронного підручника з української діалектології 

 

13. Іваницька Ніна — доктор філологічних наук, професор кафедри методики 

філологічних дисциплін та стилістики української мови Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Сучасні орієнтири в підготовці студентів-філологів у вишах України 

 

14. Ковальська Наталя — старший викладач кафедри мовної та психолого-

педагогічної підготовки Одеського національного економічного 

університету 

Визначальні риси українського економічного дискурсу 
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15. Ковбасюк Лариса — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької мови Херсонського державного університету 

Instant Messaging vom Smartphone  aus linguistischer Sicht 

 

16. Корівчак Людмила — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Херсонського державного університету 

Лінгвостилістичні особливості філософської лірики М. Чернявського 

 

17. Коць Тетяна Анатоліївна — кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту 

української мови НАН України 

Мовна свідомість як предмет історії літературної мови 

 

18. Кравченко Юлія — кандидат філологічних наук,  старший викладач 

кафедри української мови Запорізького національного університету 

Мовно-стилістичні особливості роману Г. Вдовиченко «Пів᾽яблука» 

 

19. Кучеренко Ірина — доктор педагогічних наук, професор кафедри 

практичного мовознавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Інформативність як стрижнева комунікативна ознака тексту 

 

20. Лазаренко Валентина – старший викладач кафедри української філології і 

методики навчання фахових дисциплін ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

Синтаксичні особливості тексту професійного спрямування 

 

21. Мамчур Лідія — доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Соціокультурний компонент тексту 

 

22. Мацьків Марта — викладач кафедри практики англійської мови Інституту 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Сарказм як засіб вираження феміністичних поглядів Джейн Остін у романі 

«Гордість і гонор» 

 

23. Мелконян Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовознавства Херсонського державного університет 

Специфіка зв’язного поетичного тексту в діахронічному аспекті 
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24. Мех Наталія — доктор філологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української 

мови НАН України 

Лінгвокультурологічна домінанта сучасного наукового дискурсу 

 

25. Місяк Наталія  — кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету  

Закономерности актуализации экспрессем в художественном тексте 

 

26. Немченко Галина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Херсонського державного університету 

Мова і стиль прози А. Чайковського 

 

27. Немченко Іван — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Херсонського державного університету 

Мовний світ лірики Андрія Легота 

 

28. Помирча Світлана — кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 

практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет». 

Манохіна Юлія — кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету 

Мовний портрет пана Купи як засіб психоментальної характеристики 

персонажа в романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» 

 

29. Прокопенко Наталія — аспірантка кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету 

Роль полісемічних структур в експресивізаціі гумористичного дискурсу 

 

30. Серебрянська Ірина — кандидат філологічних наук, доцент, докторант 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 

Освіта, освітологія чи едукологія: мовна реалізація міждисциплінарних 

тенденцій в українському науковому дискурсі 

 

31. Сирко Ірина — кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Інституту іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

Щоденник як жанр в аспекті лінгвоатрактивістики 
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32. Сікора Лілія — старший викладач кафедри практики англійської мови 

Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Комунікативний та граматичний аспекти в курсі інтенсивного навчання 

англійської мови 

 

33. Стодолінська Юлія — кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри англійської філології Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили 

Специфіка художнього порівняння у дитячому дискурсі 

 

34. Тихоша Валентина — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови Херсонського державного університету 

Синтаксичні конструкції в епістолярії Лесі Українки 

 

35. Ткаченко Іван — аспірант, викладач кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету 

Засоби вираження образу наратора у художньому тексті 

 

36. Чабан Наталя — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету 

Професіографічне обґрунтування фахових текстів для української мовної 

підготовки майбутніх культурологів 

 

37. Черкун Людмила — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

російської мови та загального мовознавства Херсонського державного 

університету 

О некоторых средствах создания выразительности в поэтической речи 

 

38. Чорна Марина — викладач кафедри української літератури Херсонського 

державного університету 

Стилістичні фігури в епістолярію Б. Грінченка 

 

39. Юріна Юлія — кандидат філологічних наук, викладач кафедри соціальних 

комунікацій Херсонського державного університету 

Художньо-зображальне використання  однорідних членів речення та 

звертань у поетиці Олени Теліги 
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Підбиття підсумків наукової конференції 

 

Факультет філології та журналістики, аудиторія 460 

 

1. Звіти керівників секцій 

2. Прийняття ухвали конференції 
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