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Часові форми дієслова в українських пам’ятках XVI-XVII ст. 

 

Павленко Лариса Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Волинського національного університету імені Лесі Українки  

Мовні особливості «ЛЯМЕНТУ ПО ОТЦУ ІОАННІ ВАСИЛЕВИЧУ» 1628 

року, НАЙДАВНІШОГО ЛУЦЬКОГО СТАРОДРУКУ  

 

Педченко Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Лінгвопрагматичні вияви епістемічної модальності в староукраїнських 

текстах 

 

 

 

СЕКЦІЯ IІІ 

ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ 

Керівник – к. ф. н., доц. Векуа Н. В.  

Секретар – к. ф. н., доц. Гуцуляк Т. Є.  

 

Баран Іван Миронович, аспірант кафедри української мови та 

методики її навчання ННІ філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Антонімічні пари як маркери емотивності поетичних текстів Василя 

Симоненка  

 

Бойко Тетяна Василівна, аспірантка кафедри української мови та 

методики її навчання ННІ філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Об’єктивація лексико-семантичного поля концепту ВІРА в оповіданні 

В. Винниченка «Боротьба» 

 

Векуа Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Прикметникові неологізми в семантичному полі кольору 

Гуцуляк Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 



Реалізація словотвірного значення «подібності»  в якісних 

прикметниках української мови 

 

Дерій Аліна Олегівна, аспірантка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

Текстуальна синонімія як зображально-виражальний засіб художнього 

мовлення (на прикладі прози Пантелеймона Куліша) 

 

Кайдаш Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Лінгвостилістичне навантаження орнітологічної лексики в сучасній 

поезії для дітей 

 

Конєєва Олена Олексіївна, старший викладач кафедри української 

мови факультету української філології та літературної творчості імені 

А. Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова 

Особливості семантики дієслів соціальної та духовної взаємодії 

 

Красавіна Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т. Г. Шевченка 

Специфіка запозичень-англізмів у сучасній українській мові (на 

прикладі використання цифрових технологій у фінансово-економічній сфері 

(за матеріалами інтернет-ЗМІ)) 

 

Міняйло Роман Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Відприкметникові експресивно-оцінні українські рибальські 

найменування 

 

Процик Ірина Романівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського 

 Українська футбольна термінологія в праці Івана Боберського «Забави і гри 

рухові. Часть ІІІ. Копаний мяч» (1906)  

 

Рудюк Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук, докторант 

кафедри стилістики української мови факультету української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова; доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 



Родинна лексика як дієвий засіб формування ключових 

компетентностей старшокласників учителем-словесником 

 

Самборин Вікторія Леонідівна, аспірантка ІІ року навчання кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Концепт СТРАЖДАННЯ: об’єктивація внутрішнього та фізичного 

страждання (на матеріалі творів братів Тютюнників) 

 

Хомич Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Тараса Шевченка 

Діалектні властивості Північної Новгород-Сіверщини: фонетичний 

аспект 

 

Шевчук Світлана  Володимирівна, кандидат філологічних наук,  

професор, завідувач кафедри культури української мови  факультету 

української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Українізація іншомовних термінів у професійному спілкуванні як 

чинник поповнення української термінологічної  лексики 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ ІV 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИКИ 

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

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

 

Алексеєва Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри 

української мови факультету української філології та літературної 

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

Роль сурядних компонентів у створенні дискурсу ворожості (на 

матеріалі сучасної української прози) 

 

Бойко Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Граматичні засоби реалізації сугестії в рекламі 

 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 



Складнопідрядні речення розчленованої структури в романі Люко 

Дашвар «Село не люди. Добити свідка»: структурно-семантичний і 

стилістичний аспекти 

 

Гальона Наталія Павлівна, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Комунікативно-прагматичні умови реалізації валентності модусних 

предикатів 

 

Дудко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук,  професор кафедри 

української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Конкуренція форм категорії виду українського дієслова: ономасіологічний 

аспект 

 

Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Ступенювання якісних прикметників у говорах південно-східного 

наріччя 

 

Кисла Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Особливості використання вторинних прийменників у професійному 

мовленні 

 

Клипа Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

директор ННІ філології, перекладу та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Складнопідрядні прислівні конструкції в романі Василя Шкляра «Кров 

кажана» 

 

Колібаба Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України 

Варіантність відмінкових закінчень іменників в українській літературній 

мові ХХІ ст.: норма і узус 

 

Куц Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Типи парадигмальних відношень у синтаксичній парадигмі речення 

Комлик Наталія Юріївна,  аспірантка кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені 



В. Г. Короленка 

Характеротвірний потенціал сурядних словосполучень у прозовому 

дискурсі ХХІ століття 

 

Лаврінець Олена Яківна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Структурно-семантична специфіка та динаміка функціювання пасивних 

конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) 

 

Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Відприкметникова семантична вербалізація в художньому мовленні 

Євгена Гуцала 

 

Степаненко Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри, завідувач кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Функціонально марковані локативні синтаксеми: семантико-

аксіологічний вимір 

 

Сулима Олеся Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Вербалізація процесуальної семантики складеним іменним присудком 

 

Фурса Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології 

Інституту української мови НАН України 

Словотвірний потенціал новітніх запозичень 

 

Хомич Вікторія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «НАТІ»  

Функціонально-транспозиційна група «Каузальний орудний відмінок із 

прийменниками»  

 

Шемет Валентина Григорівна, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української мови факультету української філології та літературної 

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

Передумови розвитку аналогійного словотворення в українській мові 

 

 

 



   СЕКЦІЯ V 

   ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 

Керівник – к. ф. н., доц.  Коткова Л. І. 

Секретар – к. ф. н., асист. Дейна Л. В. 

   

Вострецова Катерина Олександрівна, аспірантка кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Сучасне вивчення образу князя в давньоруській літературі 

 

Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови і соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України 

Мовний образ письменника в документальному фільмі «Павло 

Загребельний. До запитання» 

 

Дейна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Граматичні параметри посилювачів суб’єктивної оцінки в 

письменницьких щоденниках 

 

Капленко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Поезія Євгена Плужника: художньо-образна парадигма 

 

Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри української мови, літератури та методики 

навчання Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка  

Синтаксичні засоби вираження експресивності у прозі М. Колцуняк 

 

Коткова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського  

Естетика болю у творчості Володимира Винниченка 

 

Лучкіна Любов Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Роль засобів повторної номінації в творах Олександра Довженка 

 



Музиченко Наталія Іванівна, викладач української мови та 

літератури ліцею «Еducator» м. Києва 

Вербалізація емоцій в ідіолекті Григора Тютюнника 

 

Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

До питання рецепції й перекладу творів В. Стуса 

 

Рахно Михайло Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Символізм кольору в ісландських сагах і його віддзеркалення в 

українському героїчному епосі 

 

Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Ярошев Олександр Олександрович, магістрант 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету ім. Миколи Гоголя 

Оказіональні словосполучення в поезіях А.Вознесенського 

 

Талавіра Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Синтаксична транспозиція як засіб номінації 

 

 

 

СЕКЦІЯ VI 

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Керівник – к. ф. н., доц. Цінько С. В.  

Секретар – к. ф. н., доц. Банзерук О. В. 

 

Банзерук Оксана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

учителька української мови та літератури школи № 270 І-ІІІ ступенів м. 

Києва 

Лінгвістичні ігри як спосіб активізації пізнавальної активності учнів 5-

6 класів на уроках української мови 

 

Баранник Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  



Тестовий контроль як засіб перевірки якості знань майбутніх учителів-

словесників 

 

Біленко Тамара Олексіївна, учитель української мови та літератури 

Ніжинської гімназії № 3, учитель вищої категорії, старший учитель 

Формування мовних компетентностей здобувачів освіти на уроках 

української мови 

 

Бронзенко Тетяна Анатоліївна, учитель української мови й 

літератури ННВК №16 «Престиж», учитель вищої категорії, учитель-

методист 

Формування навичок написання формального есе в здобувачів освіти 

10-11 класів ЗЗСО в умовах профільного навчання 

 

Бутурлим Тетяна Іванівна,  кандидат педагогічних наук, спеціаліст 

вищої категорії, старший учитель; директор авторського освітнього 

центру «Школа успіху»; викладач української мови та літератури «Школи 

успіху» та дистанційної школи «Меридіан»  

Технологія створення реп-батлу та особливості організації освітнього 

батл-марафону 

 

Глущик Сергій Васильович, кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри культури української мови факультету української філології та 

літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

Формування лінгвістичної компетентності у студентів при вивченні 

курсу «Український правопис: нова редакція» 

 

Гоголь Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка   

Реалізація культурологічного підходу у програмовому і навчально-

методичному забезпеченні зарубіжної літератури  

 

Голуб Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Формування лінгвокультурознавчої компетентності на уроках 

української мови в профільній школі 

 

Гричаник Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка  



Місце і роль «методики навчання зарубіжної літератури» у фаховій 

підготовці вчителя-словесника 

 

Кисла Оксана Федорівна, кандидат філологічних наук, викладач 

української мови та літератури Кловського ліцею № 77 м. Києва 

Формування вміння критично мислити на уроках української мови з 

використанням інтерактивних методів навчання 

 

Кривич Ніна Федотівна, старший викладач кафедри бізнес-

лінгвістики ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  

Синтез теоретичних і практичних умінь у процесі дистанційного 

навчання 

 

Кузнецова Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання, перший 

проректор Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Лінгводидактичні засади формування фонетичної компетентності 

майбутніх учителів української мови і літератури 

 

Кульбеба Тетяна Володимирівна, учитель української мови і 

літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської 

міської ради Чернігівської області 

Формування ключових компетентностей  здобувачів освіти під час 

вивчення теми «Дієслово»  в 7 класі ЗЗСО 

 

Кухарчук Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Формування професійного мовлення майбутніх учителів суспільно-

гуманітарного профілю 

 

Куценко Любов Василівна, викладач української мови школи № 119 

м. Києва 

Формування емоційно-мовних компетентностей у системі сучасної 

школи 

 

Лукаш Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Формування комунікативної компетентності студентів на заняттях з 

курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 



Молочко Світлана Рашитівна, завідувач кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання, методист відділу суспільно-

філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, учитель-методист 

Формування компетентного мовця і компетентного читача в умовах 

Нової української школи 

 

Ніколашина Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Формування мовної та мовленнєвої компетентності у студентів 

спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) 

 

Привалова Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Методичні проблеми вивчення мови художнього твору та 

індивідуального стилю письменника в старших класах школи  

 

Ременюк Людмила Олексіївна, учителька української мови та 

літератури Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради Чернігівської 

області 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми в 5 класі 

 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Медіаграмотність як перспективний освітній напрям підготовки 

компетентного фахівця 

 

Шевченко Світлана Петрівна, учитель-методист, учитель 

української мови та літератури Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської 

ради Чернігівської області 

Орфографічний тренажер із теми «Написання частки НЕ з 

дієприкметниками» у 7 класі ЗЗСО   

 

Шрамко Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка  

Прагмарелевантний потенціал речень із предикатами інтелектуального 

стану носія в художньому доробку Мирослава Дочинця 

 

 

 



СЕКЦІЯ VII. НАУКОВІ СТУДІЇ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ 

 

Агеєва Анна Дмитрівна, магістрантка 2-го курсу  ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя  

Оказіоналізми в номінації закладів побутового обслуговування 

 

Азбукіна Євгенія Петрівна, магістрантка 2-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені. 

Миколи Гоголя 

О. Блок і Україна 

 

Аніщенко Олександра Миколаївна, магістрантка 1-го курсу  ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Аксіологічні виміри іншомовного слова в художньому дискурсі 

 

Барбіна Юлія Олександрівна, магістрантка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Методика вивчення старшокласниками жанрових і мовних 

особливостей кіноповісті  

 

Головач Поліна Володимирівна, магістрантка 1-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Актуалізація порівняльних конструкцій у романі Люко Дашвар "Село не 

люди" 

 

Голуб Анна Владиславівна, магістрантка 2-го курсу факультету 

іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості композиції музичної рецензії 

 

Грищенко Ярослав Олександрович, студент ННІ філології та 

історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка  

Сучасний український політичний дискурс: лінгвопрагматичні 

особливості 

 

Жданова Євгенія Сергіївна, магістрантка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Формування термінологічної компетентності в учнів основної школи 

під час вивчення морфології 



 

Зелінська Катерина Олегівна, магістрантка ННІ філології та 

історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Особливості вивчення мовних тем в умовах дистанційного навчання 

 

Зорева Галина Петрівна, студентка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Лексичні засоби вираження позитивного стану у романі В. Шкляра 

«Чорний ворон. Залишенець» 

 

Ігнатенко Дарина Сергіївна, учениця 10 класу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

 Екологічна лексика в сучасних електронних ЗМІ 

 

Коливушка Анжела Русланівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Особливості ідіостилю Павла Ар'є 

 

Кравченко Любомир Миколайович, учень 9 класу ліцею «Еducator» 

м. Києва 

Вербалізація емоцій у поезіях В. Сосюри 

 

Крушеницька Аліна Юріївна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Словотвірна семантика фемінітивів (на прикладі художніх творів 

Жанни Куяви) 

 

Кукса Ярослава Романівна, магістрантка 1-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Поезія Павла Коробчука: особливості рецепції 

 

Лазоренко Оксана Олександрівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка  

Презентація як вид самостійної роботи здобувачів вищої освіти на 

заняттях з української мови 

 

Литвиненко Вікторія Ігорівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 



університету імені Миколи Гоголя  

Антропний код у назвах кондитерських виробів 

 

Лі Юйцінь, студентка 4-го курсу ННІ філології, перекладу та 

журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

Кольореми як засоби інтерпретації зовнішнього світу в поезіях 

С. Єсеніна 

 

Лук’яненко Марина Василівна, студентка 4-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

«Якби співав по-нашому Висоцький» М. Шевченка: проблема 

інтерпретації поетичних текстів 

 

Могильна Руслана Яківна, магістрантка 2-го курсу  ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Ергонімні номінації-варваризми на Чернігівщині 

 

Мосейчук Ілона Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Експресія в поезії Сергія Жадана: лінгвостилістичний аспект 

 

Островська Софія Володимирівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Літературна урбаністика Юрія Андруховича (на матеріалі роману 

«Лексикон інтимних міст») 

 

Песяк Інна Ігорівна, студентка ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Лексико-семантичне поле «одяг» в українській мові  

 

Проненко Єлизавета Станіславівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Поезія Олега Короташа у контексті творчості «дев'яностників» 

 

Рева Яна Сергіївна, студентка ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Словотворчі можливості емоційно-експресивної лексики в романі 

В. Лиса «Століття Якова»  

 



Романенко Ярослава Русланівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Емотивна лексика у поезії Ліни Костенко 

 

Руденко Анастасія Володимирівна, магістрантка 2-го курсу ННІ 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Проблема культурологічного складника у перекладі казки 

 

Сачко Галина Віталіївна, магістрантка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках 

української мови 

 

Смаль Вікторія Володимирівна, студентка 4-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя  

Проблематика роману Володимира Лиса «Камінь посеред саду» 

 

Соколова Дарина Валеріївна, магістрантка 2-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Експресивний потенціал рядів однорідних членів речення в 

українських народних казках 

 

Стельмах Марія Миколаївна, магістрантка 2-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Значення кольору в зоровій образосистемі пейзажів Олександра Олеся 

 

Тітарєва Катерина Володимирівна, студентка Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Іншомовні запозичення та активний словник мовця 

 

Хоменко Поліна Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Лінгводидактичні засади вивчення синтаксису в профільній школі  

 

Цис Дар'я Олегівна, студентка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Дотримання літературних норм у діловому спілкуванні у закладах 

загальної середньої освіти 



 

Чубенко Ірина Вікторівна, магістрантка 1-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Літературне покоління «двітисячідесятників»: до типології художнього 

мислення  

 

Шевченко Ірина Павлівна, студентка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка  

Способи вираження простого і складеного присудка (на матеріалі 

сучасної української прози) 

 

Шевченко Катерина Миколаївна, студентка ННІ філології та 

історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Особливості функціонування діалектних одиниць у ранніх новелах 

В. Стефаника  

 

Шутко Катерина Юріївна, студентка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Ономастична лексика в дитячій прозі Всеволода Нестайка 

 

Юшкіна Сніжана Анатоліївна, студентка ННІ філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 

Особливості епістолярного ідіостилю Василя Стефаника 

 

Яковлєва Валерія Валеріївна, магістрантка 1-го курсу ННІ філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Робота над текстом як один зі шляхів реалізації соціокультурного 

підходу до засвоєння стилістики в профільній школі 
 

 

 


