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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Співголови оргкомітету: 

Самойленко О. Г., кандидат історичних наук, доцент, член Національної 

спілки краєзнавців України, ректор Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  

Гриценко П. Ю., доктор філологічних наук, професор, директор Інституту 

української мови НАН України  

Бойко Н. І., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Шкурко М. П., директор Благодійного фонду «Ніжен» 

 

Заступники: 

Мельничук О. В., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор із 

наукової роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Клипа Н. І., кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного 

факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Відповідальний секретар  

Кайдаш А. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Технічний секретар  

Максименко С. Г., старший лаборант кафедри української мови Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Координатор  

Пугач В. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Члени оргкомітету: 

Бойко В. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Вакуленко Г. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Зінченко С. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Пасік Н. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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09.00 – 09.30 – реєстрація учасників 

09.30 – 10.00 – брейк-кава 

10.00 – 13.00 – пленарне засідання 

13.00 – 13.30 – обідня перерва 

13.30 – 14.30 – робота секцій 

14.30 – 15.30 – екскурсії до музеїв університету 

15.30 – 16.00 – підсумкове пленарне засідання 

 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

Повідомлення – до 5 хв. 

.



 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Глибокошановані й дорогі наші ніжинці та гості Гоголівського вишу! 

 

Наші найтепліші вітання й побажання успішної роботи вашому 

науковому зібранню! 

Ніколи не можна забути університет, його інтелігентних і жертовних 

викладачів, які на все подальше життя дали його випускникам міцні знання й 

виховали в них благородні життєві принципи. Низько вклоняємось усім, хто, 

долаючи  труднощі, котрий рік поспіль організовує Грищенківські 

читання. Особливу подяку складаємо учениці Арнольда Панасовича Надії 

Іванівні Бойко та очолюваній нею кафедрі. 

Під сучасну пору вся українська вища школа переживає нелегкі часи, 

котрі настали через низку об’єктивних і суб’єктивних чинників. Добре 

знаємо, що й Гоголівський університет не уникає їхнього впливу. Віримо, 

однак, що ми разом здолаємо й цю смугу випробовувань на міцність, ставши 

ще мудрішими й досвідченішими. 

Отже, зичимо вам оптимізму, витривалості, непохитності в торуванні 

власного шляху на мовознавчій ниві, а також усіх можливих життєвих 

гараздів! 

 

 

        З пошануванням –  

        Ніна Миколаївна і Тарас Грищенки 

 

 

 

 



 

 

ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 
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Вітальне слово кандидата історичних наук, доцента, члена 

Національної спілки краєзнавців України, ректора Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя Олександра Григоровича Самойленка 

 

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Постать видатного науковця й педагога: академік А. П. Грищенко  

 

Єрмоленко Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, 

член-кор. НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України 

П. Куліш – редактор художніх текстів І. Нечуя-Левицького (питання 

правопису) 

 

           Бибик Світлана Павлівна, доктор філологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України 

           Словесний мотив «війна» в поетичній творчості Б. Гуменюка 

 

Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор  

кафедри мовно-літературної освіти та культури української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Темпоральний код української лінгвокультури в наївній (донауковій) 

картині світу 

 

Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач  кафедри мовно-літературної освіти та культури української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Загальнодидактичні засади методики навчання української літератури 

 

Ковтун Альбіна Анатоліївна,  доктор філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного 

університетуту ім. Юрія Федьковича 

Своєрідність формування внутрішньослівного гіпонімійного зв’язку в релігійній 

лексиці української мови 

 



            Мединська Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови та літератури, проректор з навчально-методичної роботи 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука 

           Лексична семантика прислівника на тлі інших ознакових слів 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Функціонування нових лексем у мові сучасних масмедіа 

 

Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри слов’янської філології, компаративістики та 

перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Українсько-слов’янські зв’язки в студіях ніжинських науковців 

 

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, 

ректор Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Оновлення українського політичного лексикону: 2018–2019 рр. 

 

Ткач Людмила Олександрівна,  доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Творення та вживання прикметникових означень як один із виявів 

своєрідного стилю поетів-неокласиків 

 

Українець Людмила Федорівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Конотаційні стратегії фонетичних одиниць у поетичному дискурсі 

Ліни Костенко 

 

Шкурко Микола Пантелійович, директор Благодійного фонду 

«Ніжен» 

Презентація книги «Боротьба за мову триває» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОБОТА СЕКЦІЙ 

 

 

СЕКЦІЯ І 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК АКАДЕМІКА А. П. ГРИЩЕНКА 
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Керівник – к. ф. н., доц.  Гуцуляк Т. Є. 

Секретар – к. ф. н., доц. Хомич В. І. 

 

 

Гуцуляк Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича  

Погляди А. П. Грищенка на словотвірне значення подібності в 

контексті сучасних дериватологічних студій 

 

Самойлова Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії Інституту 

української мови НАН України 

Лексикографічна компетенція у висвітленні А.П. Грищенка як маркер 

пізнавальної діяльності   

 

Хомич Вікторія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

Висвітлення питання функціонального навантаження прийменників як 

структурних компонентів прийменниково-відмінкових форм у дослідженнях 

академіка А. П. Грищенка 

 

СЕКЦІЯ ІІ 

ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
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Керівник – к. ф. н., доц.  Марчило Л. М. 

Секретар – ас. Шевченко С. П. 

 

Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Становлення та розвиток української літературної мови: рукописні 

та друковані граматики XVI–XІX ст. 

 



Марчило Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Прикметникова словозміна у «Волинських грамотах XVI ст.» 

 

Медвідь Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Синтаксис ділових документів ХVІІ–ХVІІІ ст. 

 

Шевченко Світлана Петрівна, асистент кафедри мовно-літературної 

освіти та культури української мови Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Семантичні особливості дієприкметника української актової мови 

XVII–XVIII століть на матеріалі пам’яток ареалу полтавських говірок 

 

Ярошевич Ірина Арнольдівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

бізнес-лінгвістики КНЕУ 

Дієслівна система в «Граматиці» Мелетія Смотрицького 

 

СЕКЦІЯ ІІІ 

СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
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Керівник – к. ф. н., доц.  Хомич Т. Л. 

Секретар – асп. Івахно Н. О. 

 

Банзерук Оксана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

До проблеми класифікації фразеологічних одиниць у російській та 

українській мовах 

 

Баранник Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Семантико-стилістична характеристика архаїзмів в історичних 

романах С. Скляренка  

 

Векуа Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

творчості імені А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 



Динаміка словотвірної номінації прикметникових неосемантизмів 

іншомовного походження 

 

           Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий  співробітник відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України 

           Лінгвальний контент фільму «Заборонений»: засоби конструювання 

кінообразів 

 

Грона Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, викладач вищої 

категорії, викладач-методист Прилуцького гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. І. Я. Франка 

Лексичні засоби формування імпліцитності сучасних публіцистичних 

текстів  

 

Дідун Лілія Іванівна, кандидат філологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-

математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України  

Фразеологізми зі значенням підсилення у творах Григора Тютюнника 

 

Івахно Наталія Олексіївна, учитель української мови, української та 

зарубіжної літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради, аспірантка кафедри мовно-літературної освіти та 

культури української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Літературознавчий аспект функціонування власних назв 

 

Кадочнікова Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Колоративи в сучасному українському політичному дискурсі 

 

Красавіна Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови й літератури Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Текстуальна синонімія як зображально-виражальний засіб художнього 

мовлення (на прикладі прози Михайла Коцюбинського) 

 

Левченко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

Сленг як складова субстандартної лексики сучасної української мови 

 



Міщенко Оксана Вікторівна, учитель української мови та літератури 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради; 

 Бурч Анастасія Валентинівна, учениця 11 класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Сучасні англомовні запозичення в засобах масової інформації  

 

Міщенко Оксана Вікторівна, учитель української мови та літератури 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради;  

Авраменко Яна Миколаївна, учениця 11 класу української філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. 

Суржик як лінгвістичне явище в мовленні українців  

 

Ніколашина Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Структурні типи урбанонімів міста Полтави за життя Івана 

Котляревського 

 

Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Соціокультурний контекст українських вернакулярних концептів 

 

Ренчка Інна Євгеніївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

Трансформація семантики слів на позначення психологічних понять у 

радянських та сучасних словниках української мови 

 

Святогоров Ігор Анатолійович, аспірант кафедри української мови та 

літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка 

Лексичні помилки на шпальтах сучасних газет (на прикладі видань 

Чернігівщини)  

 

Тимочко Богдана Василівна, кандидат філологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики 

Інституту української мови НАН України 

Назви довкілля в юридичних пам’ятках XIV–XV століть 

 

Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича;  



Закутня Анна Юріївна, магістр філології, асистент кафедри 

маркетингу і менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту 

Особливості функціонування прикметникової лексики в українських 

рекламних текстах першої половини ХХ ст. 

 

Хомич Тетяна Леонідівна,  кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету 

«Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка»;  

Никипорець Дарина, студентка 4 курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум імені Тараса 

Шевченка» 

Діалектні риси радичівської мікросистеми лівобережнополіського 

говору північного наріччя 

 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Лексеми-фемінітиви в ідіостилі Олександра Довженка 

  

Штонь Олена Петрівна, канидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Cемантика відносних прикметників, утворених від іменників – назв 

неаморфних речовин 

 

Юрченко Надія Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач-

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

Вербальна репрезентація концепту «Україна» (за даними 

асоціативного експерименту)  

 

 

СЕКЦІЯ ІV 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ 

 

27 вересня, 13. 30, аудиторія 220 

 

Керівник – к. ф. н., доц.  Гальона Н. П. 

Секретар – асп. Баран І. М.  

 

 

Баран Іван Миронович, аспірант кафедри української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Система прикметників у поетичній творчості В. Симоненка 

 



Бойко Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Граматична специфіка слогану в рекламному дискурсі 

 

Гальона Наталія Павлівна, кандидат філологічних наук, професор, 

доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

Комунікативно-прагматичні умови реалізації фіксованого компонента 

семантичної валентності дієслова 

 

Дудко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Відображення перебігу дії в часі в українській мові: діахронічний та 

синхронічний аспекти 

 

Конєєва Олена Олексіївна, старший викладач кафедри української 

мови факультету української філології та літературної творчості імені 

А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дієслова мовленнєвої взаємодії в текстах публіцистичного стилю 

 

Сулима Олеся Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

Спроба теоретичного переосмислення традиційних поглядів на 

семантичну належність безособових дієслів типу світає, дощить 

 

Шемет Валентина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови факультету української філології та 

літературної творчості імені А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Передумови розвитку аналогійного словотворення в сучасній 

українській мові 

 

 

 

СЕКЦІЯ V 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СИНТАКСИСУ 

 

27 вересня, 13. 30, аудиторія 220 

 

Керівник – к. ф. н., доц. Фурса В. М.   

Секретар –  к. ф. н., доц. Вакуленко Г. М. 

 



Алексєєва Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри 

української мови факультету української філології та літературної творчості 

імені А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Структурно-семантичні типи сурядних компонентів із вторинним 

зв’язком у романі Л. Костенко «Записки українського самашедшого»  

 

Арібжанова Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Предикат кількості у формально-граматичній і комунікативній 

структурі речення 

 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Деякі семантико-стилістичні особливості використання 

відокремлених компонентів у романах І. Багряного 

 

Вітрук Надія Любомирівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Категорія оцінки в односкладних реченнях репрезентації та апеляції 

 

Колібаба Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 

НАН України; 

 Фурса Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий  співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

«Словник дієслівного керування»: традиції та новаторство української 

лексикографічної практики 

 

Куц Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри 

української мови факультету української філології та літературної творчості 

імені А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Синтаксичні парадигми: критерії виокремлення й типи 

 

Лаврінець Олена Яківна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови  Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»  

Типи предикатів у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-

канцелярського мовлення  

 



Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 Односкладні прислівникові речення в художньому мовленні Євгена 

Гуцала 

 

Сидоріна Олена Вячеславівна, кандидат мистецтвознавства, викладач 

української мови і літератури та культурології Прилуцького гуманітарно-

педагогічного коледжу  ім. І. Я. Франка 

Експресивний синтаксис новелістики Ольги Кобилянської 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ VІ 

ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 

 

27 вересня, 13. 30, аудиторія 221 

 

Керівник – к. ф. н., доц.  Козловська Л. С. 

Секретар – асп. Коновал І. І. 

 

 

Бондар Надія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Функціонування номінацій «вогонь» у першотворі й друготворі 

 

Галаур Світлана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Послідовно-конвергентна регулятивна стратегія в сучасному 

українському художньому тексті 

 

Дейна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Лінгвопрагматичні параметри категорії оцінки в щоденниковому 

дискурсі 

 

Кабиш Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач  кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Особливості звукопису поетичних творів Євгена Маланюка  



 

Кайдаш Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Стилістичний портрет сучасної авторської казки 

 

Кисла Оксана Федорівна, учитель української мови та літератури 

Кловського ліцею № 77 Печерського району м. Києва 

Літературно-критична рецепція творчості Т. Шевченка Миколою 

Костомаровим 

 

Клипа Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, декан філологічного 

факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особенности синтаксиса повести Н. Гоголя «Страшная месть» 

 

Козловська Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Поетичний текст Сергія Жадана і національний  соціокультурний 

дискурс 

 

Коновал Інна Іванівна, аспірантка кафедри української мови 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Репрезентація емоційного стану художнього персонажа емотивно-

оцінними семантичними засобами в мовотворчості Олександра Довженка 

 

Коткова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, учитель 

української мови Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

Комбінація субстантивно-генітивних та атрибутивних метафор у 

поетичному мовленні Сергія Жадана 

 

Лукаш Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Засоби вираження квантитативної семантики в текстах 

інавгураційних промов 

 

Макарець Юлія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

Девіативний вимір сучасного українського медіатексту 

 



Мовчун Лариса Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту української мови НАНУ 

Деякі аспекти типології рим з урахуванням її лінгвістичної природи 

 

Музиченко Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури 

Кловського ліцею № 77 Печерського району м. Києва 

Вербалізація емоційних станів персонажів в ідіолекті Григора 

Тютюнника 

 

Павлова Ірина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Метафора Мирослава Дочинця: прагматичний вимір 

 

Педченко Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Лінгвопрагматичні засоби реалізації аксіологічної модальності в 

сучасному художньому дискурсі 

 

Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Перекладацький почерк В. Сосюри 

 

Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Засоби вираження категорії інформативності в перекладному тексті 

 

Степаненко Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Прагматика українського політичного дискурсу: комунікативна 

стратегія 

 

Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

Поезія Т. Шевченка «Гоголю»: образи, сенси, інтенції 

 

Холявко Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент  

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 



Реактивація окремих етикетних мовних формул у науковому дискурсі 

сучасності 

 

Чорноморець Олександра Костянтинівна, аспірантка кафедри української 

мови філологічного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

Творення комічного ефекту шляхом актуалізації когнітивної метафори (на 

матеріалі радянської преси) 

 

Шрамко Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Лінгвопрагматичний потенціал предикатів фізичного стану людини в 

сучасному масмедійному дискурсі 
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Керівники:  к. п. н. Бутурлим Т. І. 

Секретар – Бронзенко Т. А. 

 

Бронзенко Тетяна Анатоліївна, учитель української мови та 

літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської 

обласної ради 

Методична модель індивідуалізації письменницької постаті в процесі 

вивчення біографічних матеріалів на уроках української літератури в 

старших класах 

 

Бутурлим Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, директор 

освітнього центру «Школа успіху» 

Інноваційні підходи до викладання української мови в НУШ 

 

Годзюмаха Тетяна Петрівна, викладач української мови та літератури 

Броварської школа І–ІІІ ступенів 5 

Змішане навчання як основа формування ікт-компетентностей учнів 

під час уроків української мови та літератури 

 

Голуб Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мовно-літературної освіти та культури української мови  Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 



Шляхи реалізації компетентнісного підходу на заняттях із лінгводидактики у 

вищій школі 

 

Дятленко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури  методики навчання  Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Організація інтерпретаційної діяльності учнів під час текстуального 

вивчення новел на уроках літератури 

 

Іващенко Алла Сергіївна, учитель української мови та літератури 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, 

здобувач кафедри мовно-літературної освіти та культури української мови  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Дослідження методів ефективного вивчення художніх творів з 

образно-символічними структурами на уроках української літератури в 

старших класах 

 

Каліш Валентина Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Вивчення складного речення у вищому освітньому закладі: семантико-

синтаксичний та комунікативний аспекти 

 

Карпенко Ольга Іванівна,  викладач української мови та літератури 

Мокрецького НВК 

Робота з обдарованими дітьми в контексті НУШ 

 

Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Риторична освіта у формуванні особистості сучасного вчителя 

 

           Коць Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий  співробітник відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України 

           Літературна норма і сучасні глобалізаційні процеси 

 

Рудюк Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовно-

літературної освіти та культури української мови  Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Методика навчання родинної лексики української мови в старшій школі 

 

Троша Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 



Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Формування національної свідомості й патріотизму  старшокласників 

під час вивчення творчості сучасних українських письменників 

 

Хомич Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету 

«Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка»  

Професійно-термінологічне слововживання в сучасному освітньому 

дискурсі 

 

Хомич Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету 

«Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка»;  

Замятіна Оксана, студентка 4 курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум імені Тараса 

Шевченка» 

Реалізація мовної норми в українськомовних телепрограмах для дітей 

(На матеріалі серії мультфільмів «Уроки Тітоньки Сови») 

 

Шакура Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук,  

т.в.о. директора Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. І. Я. Франка 

Професійна та фахова компетентність майбутніх спеціалістів – нові 

можливості та перспективи 
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Керівник – маг. Бойко Т. В. 

Секретар – маг. Гур’єв О. В.  

 

Азбукіна Є. П., студентка 4 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Твори О. Блока українською (порівняльний аналіз) 

 

Балицька Г. О., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Порушення мовних норм у соціальній рекламі 

 

Бойко Т. В., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 



Фразеологічна вербалізація емоційних станів персонажів в ідіолекті  

В. Винниченка 

 

Булавка Н. С., студентка 3 курсу відділення видавничої справи та 

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

Франка 

Лексико-семантичні особливості годонімів міста Прилуки 

 

Бур’ян І. С., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Структурно-семантичні трансформації фразеологізмів у заголовках 

електронних ЗМІ 

 

          Головня Н. В.,  магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

          Модифікації фразеологізмів в ідіолекті М. Стельмаха 

  

Голуб А. В., студентка ІV курсу факультету іноземних мов групи АН 

41/1 Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Формування лінгвістичної компетентності в учнів 9 класу на уроках 

англійської мови 

 

Горджевіч Д. О., магістрантка 5 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості перекладу оказіоналізмів у творах В. Стуса 

 

Гур’єв О. В., магістрант 1 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Переклад як інтерпретація поетичного тексту 

 

Данильченко Ю. В., магістрантка 5 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Етнокультурний компонент у семантиці флористичних номінацій (на 

матеріалі романів Дари Корній) 

 

Десятник А. О., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Неологізація в сучасному військовому дискурсі 

 

Донська Д. П., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Вербалізація емоцій НЕЗАДОВОЛЕННЯ в українській фразеології 

 

Драбинога І. А., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 



Назви представників торгівельної справи в українських пареміях 

 

Дубровна А. С., студентка 4 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Прийом заміни в поетичному перекладі 

 

Желада Ю. В., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Семантичні модифікації концепту «розум» (голова) як вид 

метафоризації фразеологічних одиниць 

 

Зарванська І. Г., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Градаційні складносурядні речення в малій прозі Євгена Гуцала 

 

Захалявко І. С.,  магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Соматизми як центри метафоричних побудов в ідіолекті  

М. Вінграновського 

 

Зеленська Ю. Ю., студентка 4 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Семантичний аспект суспільно-політичної термінології в електронних 

ЗМІ 

 

Канавець А., магістрантка 2 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості перекладу засобів сатири та гумору 

 

           Козловець В. П., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

          Прагмонімні номінації на позначення меблів 

 

 

Котельницька О. В., магістрантка 6 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Семантичні коди термінів робототехнічної сфери 

 

         Лоха А. Є., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Метафоричні номінації на позначення українських музичних попгуртів 

 



Романова М. В., магістрантка 2 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Авторські порівняння в аспекті перекладу 

 

Самойленко А. В., студентка 3 курсу відділення видавничої справи та 

редагування Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу  

ім. І. Я. Франка 

Новітні англійські запозичення в газетних текстах (на прикладі видань 

Прилуччини)  

 

Руденко А., студентка 4 курсу філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Казка як специфічний об’єкт перекладу  

 

Сухомлин Ж. В., магістрантка 2 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Переклади повісті М. Гоголя «Сорочинський ярмарок» українською: 

порівняльний аналіз 

 

Сьомка Л. Р., магістрантка 5 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Декодування міфономінацій у сучасному художньому тексті 

 

Тертишник Н. М., магістрантка 5 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Стилістичне навантаження сленгізмів у романах Дари Корній 

 

Цехмістренко М. О., студентка 3 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості перекладу драматичних творів 

 

          Якименко М. М., магістрантка філологічного факультету Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

          Ергонімні номінації на позначення громадських організацій 

Чернігівщини 

Яременко Т. О., студентка 3 курсу філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Специфіка перекладу емоційно-експресивної лексики в поемі М. Гоголя 

«Мертві душі» 

 

 

 

 



 

 

 


