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СЕКЦІЯ 1 

СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ 

ФУНКЦІЮВАННЯ ЛЕКСИКИ Й ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Керівник секції – д. філол. н., проф. Бойко Н. І. 

Секретар – Шоха А., магістрантка філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Банзерук А., студентка ІІ курсу Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Функціонально-семантичні особливості фразеологізмів із лексемою 

фенікс у сучасній китайський мові  

 

Білоконь Є., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі  

 

Бурська А., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Пропріальна лексика на позначення українських спортивних клубів 

 

Голик В., студентка II курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Структурно-семантичні параметри метафори (на матеріалі поезій 

В. Симоненка) 

 

Дігорова Є., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Українські фразеологізми з ономастичним компонентом (семантичний і 

етнокультурологічний аспекти) 

 

Домме А., учениця I курсу класу іноземної філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Фразеологічні одиниці з компонентом сонце в українській мові. 

 

Дудко О., студентка III курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

Евфемізми та дисфемізми в сучасній газетній публіцистиці  

 

Квітка Ю., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Прагматичні функції оказіоналізмів у сучасній українській поезії 

 



Кібенко К., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Постать жінки в сучасних урбанонімах м. Полтави 

Колоша Ж., студентка  IV курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Відображення національно-культурної своєрідності російської й 

української мов у фразеологізмах із фітонімним компонентом. 

 

Кот І., студентка ІІІ курсу філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Дієслова із семантикою самостійного руху твердою поверхнею в 

кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»  

Кулинич М., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Фразеологічні одиниці в романі «На запах м’яса» Люко Дашвар: 

семантико-стилістичний аспект 

Литвин А., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Фразеологізми як знаки культурної інформації 

 

Одуд М., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Фразеологічні одиниці із квантитативною семантикою в сучасній 

українській мові 

 

Паращук Т., студентка V курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Власні імена у лінгвоправовому вимірі 

 

Підлепич Т., студентка V курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Семантична мотивація орнітонімів в українській мові 

 

Примак І., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Українська прагмонімія на позначення овочевих культур 

 

Пуштарик А., магістрантка філологічного факультету Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Засоби реалізації експресивності в діалектному мовленні (на матеріалі 

озерянської говірки) 



Скребець Д., студентка ІІІ курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Іменники з одоративною семантикою в художньому мовленні Євгена 

Гуцала 

Сухоцька А., студентка IV курсу відділення видавничої справи та 

редагування Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка 

Специфіка використання американського сленгу в сучасних газетних 

статтях  

Ташлик С., магістрантка філологічного факультету Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Фонетичні особливості волосківської діалектної мікросистеми 

Чайко І., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Дериваційні засоби створення експресії 

Шоха А., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Фразеосемантичне поле «зовнішність  людини» в українській мові 

Шпак А., студентка V курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Архаїзми у складі паремій (на матеріалі збірника М. Номиса «Українські 

приказки, прислів'я і таке інше») 

 

СЕКЦІЯ 2 

СЕМАНТИКО-ФУНКЦІЙНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ 

АСПЕКТИ ГРАМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Пасік Н. М. 

Секретар – Лепьошкіна О., магістрантка філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Віскрівець М., студентка III курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Стилістичні особливості односкладних речень у поетичному дискурсі 

початку ХХІ ст 

Вовк К., студентка V курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Прислівники в мові творів М. Коцюбинського: словотвірний аспект 



Гаврилюк К., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Абревіатури в електронних засобах масової інформації 

 

Грищенко С., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Вставні конструкції в художньому мовленні роману «Диво» Павла 

Загребельного 

Доліна І., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Деякі структурно-семантичні особливості складних багатокомпонентних 

речень із сурядністю і підрядністю в художньому мовленні Павла 

Загребельного 

 

Кармазіна І., студентка IV курсу відділення видавничої справи та 

редагування Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка 

Особливості функціонування частковоскорочених абревіатур у періодиці 

 

Кашуба Т., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Словотвірні моделі прикметників на позначення фізичних властивостей 

людини (на матеріалі творів Євгена Гуцала) 

 

Конончук В., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Роль однорідних членів речення в реалізації сугестивного потенціалу 

замовлянь  

 

Лаврінець А., студентка IV курсу філологічного факультету 

філологічного факультету Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Кодифікація засобів градуації в сучасній українській літературній мові 

 

Лепьошкіна О., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Комунікативний потенціал односкладних речень у художньому мовленні 

Євгена Гуцала 

 

Малиновська І., студентка V курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Неповні речення у романі Ліни Костенко «Записки українського 

самашедшого» 

 



Маценко К., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю в романі Василя 

Шкляра «Ключ»: семантичний і синтаксичний аспекти 

 

Микитченко Ю., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Функціонально-семантична еквівалентність підрядних означальних 

речень і відокремлених дієприкметникових зворотів (на матеріалі художньої 

прози 19 ст.) 

 

Мізин А., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Синтаксичні засоби експресії в поетичній мові (на матеріалі збірки поезій 

«Воїнам Світла») 

 

Піхота М., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Експресивні синтаксичні структури в ідіостилі О. Довженка. 

 

Сафарова М., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Звертання в українському поетичному дискурсі: семантичний і 

синтаксичний виміри 

 

Сохань Г., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Функціонування вторинних прийменників  у художньому тексті 

 

Теплуха В., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Семантико-синтаксичні особливості організації складнопідрядних речень 

із присубстантивно-означальними частинами в художньому мовленні Євгена 

Гуцала 

 

Яленко А., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Класифікаційні виміри українського вокатива 

  



СЕКЦІЯ 3 

ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Кайдаш А. М. 

Секретар – Андрущенко А., магістрантка філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Андрущенко А., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Семантичне навантаження феміноназв у художньому просторі Люко 

Дашвар 

 

Баклицька Ю., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Художні особливості позивних у романі «Іловайськ» Є. Положія 

 

Баран І.,  магістрант філологічного факультету Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Мова поетичних творів Василя Симоненка 

 

Головань О., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Контраст – маркер  ідіолекту Є. Маланюка. 

 

Голубова І., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Експресивна лексика – маркер рекламного простору  

 

Гришко Ю., аспірантка кафедри української мови факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Функційний статус неологізмів у романі «Твоя зоря» Олеся Гончара 

 

Давиденко Я., учениця I курсу класу іноземної філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Символізація власних назв у мовотворчості Василя Стуса  

 

Жукова В., студентка IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Семантико-стилістичні параметри діалектизмів у романі Ольги 

Слоньовської «Дівчинка на кулі» 

 



Загорулько А., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Семантико-стилістичні функції діалектизмів у повісті «Вічник» 

М. Дочинця 

 

Заїчко В., студентка III курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

Порівняння в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки 

 

Запорожець К., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Оніми в ідіостилі Сергія Жадана (на матеріалі роману «Ворошиловград») 

Івахно Н., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Аксіологічний потенціал антропонімів у малій прозі Степана 

Васильченка 

Коновал І., аспірантка кафедри української мови Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Емотивно-оцінний потенціал демінутивів у кіноповісті О. Довженка 

«Зачарована Десна» 

 

Корнет А., аспірантка кафедри української мови факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Фоностилістичні особливості дитячих оповідань Олеся Гончара 

Лоха А., студентка  IV курсу філологічного факультету філологічного 

факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Мовні засоби творення комічного в гуморесках Остапа Вишні 

Матвієнко В., студент факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Текст як лінгвостилістична єдність 

Микуланинець І., студентка II курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Лінгвостилістичні особливості кіноповістей О. Довженка 

Носенко І., студентка IV курсу відділення видавничої справи та 

редагування Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка 

Стилістичні особливості оформлення текстів довідкових видань 



Петриченко Ю., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Образність порівняльних структур в ідіолекті Олеся Гончара 

Пилипчук Н., студентка V курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Театральна термінологія в епістолярії Леся Курбаса та Миколи Куліша 

Приймак Н., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Елементи сосницької діалектної мікросистеми в ідіолекті О. Довженка. 

Родіонова М., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Епістолярні тексти-вкраплення в сучасній художній прозі: функційно-

прагматичний вимір 

Скребець А., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Діалектна лексика в прозі  Мирослава Дочинця: семантико-стилістичний 

аспект 

Хрущ С., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Мовні особливості рекламного тексту  

Юрчишина Ю., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Стилістичні особливості словообразу ДІМ у поетичному світі Ірини 

Жиленко 

 

СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЛОГІЇ, ЕТНОЛІНГВІСТИКИ, 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Пугач В.М. 

Секретар – Спашиба К., магістрантка філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 
Ареф’єва В., студентка V курсу українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Невербальна комунікація як параметр психотипу (на матеріалі поезій 

В. Стуса і Б. Олійника) 



Глушко І., студентка I курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Англомовна терміносистема у сфері фізичної культури та спорту сучасної 

української мови: семантико-культурний аспект  

Гнатенко М., учениця І курсу класу іноземної філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Концепт КАТАСТРОФА як маркер медіатексту екстремальної 

журналістики  

Гордівська І., студентка III курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Зооморфізми в структурі художнього дискурсу: семантичний і 

прагматичний виміри 

Кисла К., учениця І курсу класу іноземної філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Емоційно забарвлена лексика в дитячих телепрограмах 

Кресанич В., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Оцінний потенціал лексичних одиниць, що моделюють мовленнєві акти 

на позначення хибної інформації 

Левченко Ю., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Архітектоніка газетних заголовків полтавської періодики 

Пономаренко В., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Концепт «війна» в художньо-документальному романі «Іловайськ» 

Є. Положія  

Рєзанов А., магістрант українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

Сучасний комунікативний дискурс української мови: лексико-граматичні 

тенденції й виклики 

Спашиба К., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Аксіологічний потенціал українських паремій на позначення мовленнєвої 

діяльності людини 

 



Тихоненко М., студентка I курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Семантичний аналіз концепту МОДА в сучасному українському 

масмедійному дискурсі  

 

Шпак Я., студентка I курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Англо-українська крос-культурна комунікація початку ХХІ ст. 

 

Штепа Ю., студентка I курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Когнітивно-семантична характеристика англіцизмів в українськомовному 

масмедійному просторі початку ХХІ ст. 

 
Щербак М., студентка I курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Англомовний сленг та проблема комунікативної стратегії сучасної молоді 

 

СЕКЦІЯ V 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Бойко В.М. 

Секретар – Жуковська М., магістрантка філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Біловол А., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності 

учнів старшої (профільної ) школи 

 

Бондарчук Л., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Мовленнєва соціалізація особистості як лінгводидактична проблема 

 

Жуковська М., студентка IV курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Системний підхід до вивчення дієслова та дієслівних форм в основній 

школі 

 

Лапшин Р., студент IV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Методи навчання української мови як спосіб осмислення сучасних 

мовних процесів 

 



Московченко В., студентка V курсу українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного 

педагогічного університетуімені Г. С. Сковороди 

Особливості викладання української мови в інклюзивних класах 

 

Тригубенко К., студентка IV курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Формування комунікативної компетентності в процесі вивчення 

самостійних частин мови в 6-7 класах 

 

Шаповал А., студентка IV курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Інтерактивне навчання – сучасний вимір формування комунікативних 

умінь учнів  

 

СЕКЦІЯ VІ 

ПИТАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Давиденко Л. Б. 

Секретар – Голець М., студентка III курсу Інституту української 

філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

 

Голець М., студентка III курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Мовні права українців: інструменти і механізми захисту 

 

Гончаренко Д., студентка I курсу факультету міжнародної економіки і 

менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»   

До питання мовної культури сучасного менеджера 

 

Ровінська С., студентка IV курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Особливості мови та редагування сучасного шкільного підручника 

 

Терещенко Ю., студентка III курсу факультету економіки та 

управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»  

Мовний аспект організації управлінської діяльності  

  



Федина Л., студентка IV курсу Інституту української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Мовні проблеми сучасної навчальної літератури 

 

Яковенко Д., студентка II курсу факультету управління персоналом, 

соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

Мовна культура сучасного українського соціуму 

 


