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Вітаємо учасників 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ГРИЩЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ–2020! 

 

2 жовтня 2020 року 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Самойленко Олександр Григорович, кандидат історичних наук, 

доцент, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя; 

 

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови та методики її навчання 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Вельмишановні учасники  

Всеукраїнських Грищенківських читань–2020! 

Шлемо всім вам свої найщиріші побажання нових наукових 

звершень! 

Ваша праця на ниві українського мовознавства має сьогодні 

особливе значення. У часи, коли наша країна переживає 

випробовування на міцність, а українські наука, освіта й культура 

значною мірою завдячують своїм збереженням подвижництву їх 

представників, кожний рядок наукового тексту, присвяченого 

дослідженню наріжного каменя нашого національного єства – мови, 

становить собою внесок в утвердження України як суверенної, 

сучасної та динамічної держави. 

Зичимо вам сил і невтомності у вашій науковій та викладацькій 

діяльності. Нехай доля буде до вас прихильна. 

Слава Україні! 

Ніна Миколаївна і Тарас Арнольдович Грищенки 
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термінології Інституту української мови НАН України 

Форми знахідного відмінка іменників у граматичній концепції 
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Етнолінгвістичний контекст наукового доробку професора 

А. С. Зеленька 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

 

СЕКЦІЯ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА  

В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 
Керівники секції: к. філол. н., доц. Козловська Л. С.; 

к. філол. н., доц. Хомич Т. Л. 
 
Козловська Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»  

Текст у сучасному українськомовному бізнес-дискурсі 
 
Макарець Юлія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
Літературний стандарт української мови і нормативно-правові документи 

України: колізія мовних норм  
 

Паршак Катерина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова 

Соціолінгвістика як напрям у світовому мовознавстві  
 
Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Реабілітовані об’єктивною історією: мовознавча кафедра ніжинського вишу             
40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.  

 
Ренчка Інна Євгеніївна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» 

Українська мова в національно-визвольному русі в Україні 1960–1980-х років 
 
Ткаченко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

стилістики української мови Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова  

Мовна стійкість і мовна свідомість як категорії української соціолінгвістики 
 
Хомич Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Тараса Шевченка 

Реалізація мовної норми в програмах і підручниках із української мови для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
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СЕКЦІЯ 2. ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ 
 

Керівники секції:  д. філол. н., проф. Навальна М. І.; 

д. філол. н., доц. Ковтун А. А. 
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Розширення семантики релігійних лексем як вияв детермінологізації 
 

Колеснікова Ірина Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри бізнес-лінгвістики КНЕУ ім. Вадима Гетьмана  

Модифіковані класичні українські фразеологізми в сучасній рекламі 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Функціонування новітньої лексики в мові онлайн-видань 

 

Баран Іван Миронович, аспірант кафедри української мови та методики 

її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Релігійна лексика в поетичній творчості Василя Симоненка: семантичний 

аспект 

 

Бойко Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Параметричні прикметники в структурі фразеологічних одиниць 

 

Бойко Тетяна Василівна, аспірантка кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Жестові фразеологічні одиниці як об’єктиватори емоційних станів 

персонажів в ідіолекті В. Винниченка 

Векуа Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Неологізація лексичного складу сучасних масмедіа 
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Дерій Аліна, аспірантка Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Текстотвірні властивості лексико-фразеологічних синонімів у художньому 

дискурсі Пантелеймона Куліша 

 

Карабута Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології та журналістики Херсонського державного університету  

Сучасні лексичні запозичення у херсонських ЗМІ 

 

Конєєва Олена Олексіївна, старший викладач кафедри української мови 

факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дієслова емоційної взаємодії в мові сучасних засобів масової інформації 

 

Коновал Інна Іванівна, аспірантка кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Концептуалізація емоцій в ідіолекті Олександра Довженка 

 

Коткова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, учитель-

методист Ніжинського міського ліцею Ніжинської міської ради при 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

Домінантні експресивні маркери ідіолекту В. Винниченка 

 

Красавіна Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка  

Явище фразеологізації в історичному романі «Троща» В. Шкляра 

 

Лозова Наталія Григорівна, кандидат філологічних наук, викладач 

української мови та літератури Комунального закладу «Прилуцький 

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської 

обласної ради 

Лексична варіантність стійких словосполучень як вияв різних стереотипів 

соціального мислення 
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Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Аксіологічний потенціал одоративних і густативних номінацій у 

художньому мовленні Євгена Гуцала 

 

Самборин Вікторія Леонідівна, аспірантка кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Лексико-семантична вербалізація концепту любов в ідіолекті Григора 

Тютюнника 
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СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИКИ 

 

Керівники секції: д. філол. н., проф. Степаненко М. І.; 

д. філол. н., доц. Мединська Н. М. 

 

Мединська Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови та літератури, проректор з навчально-

методичної роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені акад. С. Дем’янчука  

Предикатна основа прислівникових предикативних членів речення  

 

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, 

ректор Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

Ізофункційний потенціал локативних прислівників у сучасній українській 

мові 

 

Алексеєва Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри української 

мови факультету української філології та літературної творчості імені 

А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Семантико-синтаксичні та функційні особливості пояснювального суряд-

ного компонента у простому ускладненому реченні 

 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, 

Клипа Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу, директорка Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Функціонально-стильові особливості відокремлених конструкцій у романах 

І. Багряного 

 

Гальона Наталія Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова  

Семантична диференціація предикатів з адресатною валентністю 
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Герасимчук Юлія Андріївна, лаборант кафедри української мови 

факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості творення голофразисних дериватів у сучасній українській мові 

 

Дудко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 

Аспектуальні характеристики українського дієслова: ономасіологічний 

аспект 

 

Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Історія ступенювання якісно-означальних прислівників української мови 

 

Кадочнікова Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Про вживання конструкції на + З. в. з семантикою призначення 

 

Комлик Наталія, аспірантка Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Формально-граматична типологія сурядних словосполучень 

 

Куц Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови факультету української філології та літературної творчості 

імені А. Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова 

Комунікативно-прагматична парадигма речення за категорією заперечення 

 

Лаврінець Олена Яківна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»  

Типологія іменників – назв взуття за числовою ознакою в сучасній 

українській мові 

 

Марчило Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

Морфологічні особливості «Волинських грамот XVI ст.» 

 

Онатій Анастасія Віталіївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

Займенниково-співвідносні речення в епістолярному стилі української мови 
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Прийма Лада, аспірантка Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Особливості функціювання афіксоїдів веб-, онлайн- та інтернет- у 

сучасному українському інтернет-дискурсі 

 

Степаненко Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завкафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Диференціація локативної семантики на тлі відмінкової парадигми 

 

Сулима Олеся Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова  

Когнітивні аспекти функціювання процесуальних дієслів 

 

Товстенко Вікторія Ростиславівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

Граматичні особливості українського просторіччя  

 

Фурса Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

Норми дієслівного керування і сучасна мовна практика засобів масової 

інформації 

 

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 

Аналогія як механізм творення неологізмів в українській мові 



12 

СЕКЦІЯ 4. ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 

 

Керівники секції:  д. філол. н., проф. Бондаренко А. І.; 

д. філол. н. Іванова І. Б. 

 

Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Засоби об’єктивації перцептивного часу в поетичних текстах авангардистів 

 

Іванова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук Харківського 

національного економічного університету 

Українські традиції рекламного текстотворення: лінгвостилістичний 

аспект 

 

Андріїшина Катерина Іванівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ імені 

Олександра Довженка 

Дейктичні конструкції на позначення індивідуальної авторизації в 

англомовному журнальному тексті  

 

Бондар Надія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості перекладу повісті М. Гоголя «Сорочинський ярмарок» 

 

Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України 

Емоціогенність наукового тексту (на прикладі публікацій природничої 

тематики) 

 

Кайдаш Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Мовна опозиція СВІТЛО – ТЕМРЯВА у романах Дари Корній 
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Капленко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Елементи «потоку свідомості» як фактор децентрації наративності в 

романі «Золоті лисенята» Юліана Шпола 

 

Климович Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології та журналістики Херсонського державного 

університету  

Просторічна лексика в українських гумористичних шоу 

 

Мялковська Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького національного 

технічного університету  

Лінгвокультурологічна рецепція художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького 

про інтелігенцію 

 

Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Оказіоналізм як одиниця текстотворення: проблема перекладності 

 

Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Темпоральна структура оповідання А. Чехова «Дама з собачкою» 

 

Цівун Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри стилістики української мови Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

Лінгвокультурема «ярмарок» з погляду вивчення історії українського 

етносу (на матеріалі праць Павла Чубинського) 

 

Ярмак Олександр, аспірант Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Текст і підтекст сучасної політичної реклами 
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СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Керівники секції:  д. пед. н., проф. Загороднова В. Ф.; 

д. пед. н., проф. Лавриченко Н. М. 

 

Грона Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, викладач 

Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 

імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради  

Проблема аналізу інтертекстуальної парадигми публіцистичного тексту 

майбутніми фахівцями-медійниками 

 

Загороднова Вікторія Федорівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови та славістики Бердянського державного 

педагогічного університету 

Формування полімовної особистості учнів в умовах міжкультурної 

комунікації 

 

Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ імені 

Олександра Довженка 

Дослідницькі уміння культуромовної особистості: ретроспективний аналіз 

наукових досліджень 

 

Нищета Володимир Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри української мови та славістики Бердянського державного 

педагогічного університету 

Мовленнєвий імідж сучасного вчителя-словесника в актуальних умовах 

сьогодення 

 

Біленко Тамара Олексіївна, учитель вищої категорії, старший учитель 

гімназії № 3 м. Ніжина 

Підвищення орфографічної грамотності здобувачів загальної середньої 

освіти в умовах дистанційного навчання 

 

Бондаренко Лідія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української філології та журналістики Херсонського державного 

університету 

Підготовка студентів-філологів до роботи в Новій українській школі 
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Бронзенко Тетяна Анатоліївна, учитель вищої категорії, учитель-

методист Ніжинського обласного ліцею Чернігівської обласної ради 

Історико-літературні аспекти вивчення індивідуалізації творчого 

феномену письменника в умовах профільного навчання 

 

Голуб Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Проблема формування духовних цінностей у методичній спадщині 

Л. Скуратівського 

 

Гричаник Наталія Іванівна, асистент кафедри української мови, 

літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 

Навчання майбутніх учителів-словесників шкільного аналізу епічних 

творів: до постановки питання  

 

Зайцева Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка 

Мовна освіта як педагогічна проблема 

 

Кульбеба Тетяна Володимирівна, учитель вищої категорії, учитель-

методист, заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії № 3 

м. Ніжина 

Виховання національних цінностей здобувачів освіти засобами мови 

 

Мартос Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології та журналістики Херсонського державного 

університету 

Формування мовної стійкості студентів на заняттях курсу 

«Соціолінгвістика» 

 

Мілютіна Ольга Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ імені 

Олександра Довженка 

Інформаційні технології у формуванні культуромовної особистості 

майбутнього вчителя англійської мови 
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Рудюк Тетяна  Вікторівна, кандидат філологічних наук, докторант 

кафедри стилістики української мови Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова 

Осмислення місця родинної лексики в педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського (комунікативно-діяльнісний підхід) 

 

Скоробагата Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка 

Сутність та зміст реалізації культурознавчого підходу у фаховій підготовці 

майбутнього вчителя англійської мови 

 

Станицька Катерина Сергіївна, асистент кафедри іноземних мов та 

методики викладання Глухівського НПУ імені Олександра Довженка 

Особливості навчання учнів старшої школи функціональних стилів 

сучасної англійської мови 

 

Федюрко Віра Григорівна, учитель вищої категорії, старший учитель 

гімназії № 3 м. Ніжина 

Використання проєктної технології «Орфографічний практикум» для 

формування мовної компетентності здобувачів загальної середньої освіти 

 

Хомич Вікторія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжин-ський 

агротехнічний інститут» 

Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка 

Використання онлайн-сервісів у професійній підготовці майбутнього 

вчителя української мови і літератури 

 

Чайка Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка 

Сучасні інформаційні технології в методичній підготовці майбутнього 

вчителя зарубіжної літератури  
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Шакура Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри мов та методики їх викладання Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Особливості формування мовнокомунікативної компетентності майбут-

нього фахівця у процесі вивчення філологічних дисциплін 

 

Шевченко Світлана Петрівна, учитель вищої категорії, учитель-

методист гімназії № 3 м. Ніжина 

Формування орфографічної та пунктуаційної компетентностей здобувачів 

загальної середньої освіти під час вивчення теми «Дієприкметник» у сьомому 

класі 

 

Юрченко Надія Миколаївна, викладач Комунального закладу 

«Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» 

Чернігівської обласної ради  

Застосування інтернет-ресурсів у процесі лінгводидактичної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів 
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СЕКЦІЯ 6. НАУКОВІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

 

Керівники секції:  к. пед. н., доц. Голуб Н. М.; 

к. філол. н., доц. Пасік Н. М. 

 

 

Андрущенко Діана Сергіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Дидактичні ігри на уроках української літератури як засіб активізації 

навчальної діяльності учнів  

 

Безусова Олександра Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Лексичні оказіоналізми в інтернет-рекламі 

 

Богдан Катерина Сергіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Виражальні можливості узагальнено-особових речень в ідіостилі 

М. Коцюбинського 

 

Бойко Діана Анатоліївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Тематичні групи афоризмів у поетичній творчості Ліни Костенко  

 

Васильченко Вікторія Віталіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Оказіональні номінації сучасних українських фестивалів 

 

Горджевіч Діана Османівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Специфіка перекладу оказіоналізмів як маркерів авторського ідіостилю 
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Гребіневич Оксана Валеріївна, студентка 4-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Гендерні вияви мовної характеристики в українських жартівливих піснях 

 

Гриб Анна Миколаївна, учениця 11-го класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Неологізація в сучасному журналістському тексті 

 

Гур’єв Олександр Валерійович, магістрант 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Перекладацька інтерпретація поетичного тексту 

 

Данильченко Юлія Віталіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Символізація образів у романах Дари Корній: лінгвостилістичний аспект 

 

Дорошенко Дарина Миколаївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Структура лексико-семантичного поля запаху в художньому мовленні 

Євгена Гуцала 

 

Дубровна Анастасія Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Вплив підтексту на смисл поетичного твору 

 

Дяченко-Пацук Марина Олександрівна, магістрантка 2-го курсу 

Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Мовний образ гір у творах Михайла Коцюбинського 

 

Жуменко Владлена Вікторівна, студентка 4-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Ергоніміка в контексті дослідження онімного простору 
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Заболотська Альбіна В’ячеславівна, магістрантка 2-го курсу 

Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Методика формування сімейних цінностей в учнів 5–6 класів у процесі 

вивчення лексикології та фразеології 

 

Завадко Альона Олексіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Структурно-семантичні особливості відокремлених додатків у романі 

І. Багряного «Тигролови» 

 

Коломієць Катерина Денисівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Метонімічні номінації в сучасній українській гемеронімії 

 

Костюченко Назар Олегович, учень 11-го класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Оцінна лексика в текстах онлайн-дискусій 

 

Кот Ірина Володимирівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Динамічні процеси в семантиці дієслів руху (на матеріалі кіноповісті 

Олександра Довженка «Зачарована Десна») 

 

Кот Юлія Володимирівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Фразеологізми на позначення позитивних емоційних станів в українській 

мові 

 

Левченко Анна Володимирівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Метафоризація понять на позначення емоційних станів персонажів в 

ідіолекті С. Жадана 
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Литвиненко Вікторія Ігорівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Лінгвокультурні коди в назвах кондитерських виробів 

 

Матішак Аліна Василівна, магістрантка факультету української й 

іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету 

Художньо-образна функція кольористики у романі Івана Багряного «Сад 

Гетсиманський» 

 

Московцева Катерина Сергіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Оцінні виміри флорономенів у складі фразеологічних одиниць  

 

Нештенко Ольга Олександрівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Темпоральна транспозиція в системі дієслова (на матеріалі творів сучасних 

українських письменників) 

 

Помазан Тетяна Геннадіївна, студентка 3-го курсу, факультет філології 

та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного 

університету  

Корекція орфоепічних навичок учнів під час аудіювання 
 

Пуголовка Валерія Олегівна, магістрантка факультету української й 

іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету 

Функції топонімів у романі Дари Корній «Місяцівна» 
 

Пузій Юлія Олексіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Методика формування загальнокультурної грамотності в учнів 8–9 класів 

із використанням міжпредметних зв’язків 
 

Романенко Ярослава Романівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Емотивна лексика в поезії Ліни Костенко 
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Романченко Анна Олександрівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Лексичні засоби об’єктивації емоційних світів персонажів у мовотворчості 

В. Винниченка 

 

Руденко Анастасія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Деякі аспекти перекладу літературної казки 

 

Середюк Аліна Сергіївна, магістрантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Актуалізація складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим і 

сурядним зв’язками в оповіданнях Григора Тютюнника 

 

Сидорчук Ольга Миколаївна, учениця 11-го класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Вербалізація концепту ВІЙНА в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» 

 

Скуратовська Дарина Василівна, студентка 3-го курсу факультету 

філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного 

університету 

Дискусія в шкільній мовній освіті: метод навчання та змістовий компонент 

практичної риторики 

 

Соколова Яна Олександрівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Психологічні засади формування комунікативних умінь в учнів 5–6 класів 

на уроках української мови 

 

Сорока Тетяна Олександрівна, учениця 11-го класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею  

Сучасні мовні тенденції в українській журналістиці 

 

Сьоміна Альона Ігорівна, магістрантка факультету української й 

іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету 

Функції парцеляції у романі Юрія Щербака «Час смертохристів» 
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Сьомка Лілія Русланівна, магістрантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Вербалізація традиційних і нових міфологічних образів у сучасному 

художньому тексті  

 

Цехмістренко Майя Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Мовленнєва маска в драматичному творі й особливості її перекладу 

 

Яременко Тетяна Олексіївна, студентка 4-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Творчий компонент у перекладацькій діяльності 
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