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Склад оргкомітету з підготовки та проведення 
Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції  

«АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021» 

Голова оргкомітету 

Бойко Надія Іванівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

 

Заступники голови оргкомітету: 

Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Голуб Наталія Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя; 

Пасік Надія Михайлівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя; 

Цінько Світлана Василівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка.  

Члени оргкомітету: 

Бондаренко Алла Іванівна – докторка філологічних наук, професорка кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя; 

Бойко Вікторія Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Вакуленко Галина Михайлівна – кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Зінченко Станіслав Віталійович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Кайдаш Алла Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя; 

Пугач Валентина Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 
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Вітаємо учасників 

Всеукраїнської студентської  

науково-практичної інтернет-конференції  

«АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021»! 

Робота конференції відбуватиметься 21 квітня 2021 року (початок о 14.30) 

в online-режимі на платформі Zoom 

(https://zoom.us/j/92235037275?pwd=MHAyaFhkakU3Z2VVOWZaYkFjRURHQT09) 

Ознайомитися з матеріалами конференції можна на сайті Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя (http://www.ndu.edu.ua/ 

index.php/ua/).  

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Самойленко Олександр Григорович – кандидат історичних наук, доцент, 

ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

 

Клипа Наталія Іванівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, 

директорка Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

 

Бойко Надія Іванівна – докторка філологічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

  

http://www.ndu.edu.ua/%20index.php/ua/
http://www.ndu.edu.ua/%20index.php/ua/
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА 
 
Керівники секції:  д. філол. н., проф. Бойко Н. І., 

    к. філол. н., доц. Пасік Н. М. 
 
Агеєва Анна Дмитрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Метафоричні ергонімні номінації на позначення закладів побутового обслуговування 
 

Бандурова Ірина Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Концепт «зрада» в історичних романах Василя Шкляра «Чорний Ворон»  і «Маруся» 
 
Барабаш Аліна Сергіївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Лакунарна лексика української мови в лінгвостилістичному висвітленні 
 
Баран Іван Миронович, аспірант 2-го року навчання кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 
Коваленко Вікторія Сергіївна, ліцеїстка 2-го гуманітарного профілю ЧОПЛ 
Фразеологія в поетичних творах Василя Симоненка 
 
Безусова Олександра Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Рекламний текст як об’єкт лінгвістичного дослідження 
 
Бойко Тетяна Василівна, аспірантка 1-го року навчання кафедри української мови 

та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Об’єктивація концепту ЩАСТЯ в ідіолекті Михайла Коцюбинського 
 
Бокатова Анастасія Євгеніївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Абстрактна лексика в мові творів Олександра Довженка 
 
Бондаренко Ірина Русланівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Особливості використання неповних речень у художньому мовленні Євгена Гуцала 
 
Варьохіна Лариса Миколаївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Індивідуально-авторські неологізми як маркери ідіостилю Євгена Гуцала 
 
Верезуб Наталія Олександрівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості використання експресивно забарвленої лексики у творах В. Стефаника 
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Верета Ірина Ігорівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Українські фразеологізми з компонентами «назви опадів» 
 
Висоцка Лілія Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Ономастикон українських сороміцьких пісень 
 
Вітрюк Назар Миколайович, магістрант 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Концепт КАРАНТИН у газетах-таблоїдах США 
 
Вовк Катерина Михайлівна, магістрантка 1-го курсу факультету української 

філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

Уживання слів іншомовного походження в мові ЗМІ на прикладі газети «Вісник» 
 
Гетманова Ольга Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Функції конотативної лексики в індивідуальній мовній картині світу О. Забужко 
 
Голуб Анна Владиславівна, магістрантка 1-го курсу факультету іноземних мов 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Рецензія на музичний англомовний альбом: номінативний аспект 
 
Гребіневич Оксана Валеріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Гендерні стереотипи мовної характеристики жінки в українських жартівливих піснях 
 
Грищенко Ярослав Олександрович, студент 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості аргументації в політичному дискурсі 
 
Гусак Анастасія Олександрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

До проблеми класифікації фразем сучасної української мови 
 
Дубровна Анастасія Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Концепт «птах» у мовотворчості І. Буніна 
 
Жуменко Владлена Вікторівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Метафоричні назви українських та польських видавництв: зіставний аспект 
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Жура Альона В’ячеславівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Синтаксичні засоби реалізації емотивності в романі В. Лиса «Графиня» 
 
Зорева Галина Петрівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Мовні засоби позначення негативного стану в романі В. Шкляра «Чорний ворон. 
Залишенець» 

 
Зуй Вікторія Сергіївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Лінгвістичні засоби реалізації сугестії в рекламі 
 

Іванова Дарина Юріївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 
журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Потрактування концепту РУШНИК в українських пареміях 
 
Кнуренко Аліна Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Семантико-функціональна характеристика фразеологізмів у романі Марії Матіос 
«Солодка Даруся» 

 
Коваленко Вікторія Михайлівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Функціонування причинових конструкцій у медійному дискурсі 
 
Ковган Анжела Віталіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

До питання вивчення ненормативної лексики 
 
Коновал Інна Іванівна, аспірантка 4-го року навчання кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Компаративна метафора як провідний стилістичний елемент образотворення (на 

матеріалі художньої творчості Олександра Довженка) 
 
Копистко Катерина Федорiвна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Колоративи в поезiї Анни Ахматової 
 

Коржев Олександр Андрійович, студент 3-го курсу ВСП «Фаховий коледж 
транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська 
політехніка» 

Лінгвокомунікативні особливості українського мовознавчого дискурсу 
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Кріль Наталія Андріївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 
журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Мовні засоби реалізації психоемоційного стану людини в англійському поетичному 
дискурсі ХІХ ст.: функційний аспект 

 
Крушеницька Аліна Юріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Феміносистема художнього мовлення Жанни Куяви: семантичний аспект 
 
Лелюшкін Олександр Павлович, студент 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості вживання релігійної лексики у творчості В. Стефаника 
 
Лисиця Поліна Павлівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Експресивно забарвлена лексика в мові творів Олександра Довженка 
 
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 
 

Макарчук Вікторія В’ячеславівна, студентка 2-го курсу факультету філології та 
журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Семантико-структурні особливості предикатів психоемоційного стану суб’єкта в 
англійській поезії ХХ ст. 

 
Максимук Ольга Юріївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Українська медична термінологія ХХІ ст.: семантико-функційний аспект 
 
Могильна Руслана Яківна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Метафора в номінаціях закладів сфери громадського харчування Чернігівщини 
 
Милько Аліна Миколаївна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Загублені слова української мови (на матеріалі «Словника технічної термінології» 

І. Шелудька, Т. Садовського 1928 року) 
 
Міщенко Дарина Вікторівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Аксіологічний вимір концепту СТАН ЛЮДИНИ в романі «Гордість та упередження» 
Джейн Остен 
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Муль Карина Юріївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 
журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Особливості застосування молодіжного жаргону в мові британської «QUALITY 
PRESS» 

 
Назаренко Ольга Володимирівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Функції антропонімів у романі А. Крима «Українська Каб(б)ала» 
 
Науменко Анна Романівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Молодіжний жаргон у публікаціях газети GUARDIAN 
 
Опанасюк Марія Дмитрівна, учениця Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської 

ради Чернігівської області  
Мовний образ весни в поезії Г. Арсенич-Баран 
 
Перегрін Катерина Янівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Стилістичні функції повтору в поетичному мовленні Ліни Костенко 
 
Петрова Аліна Віталіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Соціолекти в мові сучасних медіа 
 
Писаненко Оксана Олегівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка. 

Стилістичні фігури в поетичному мовленні Анатолія Мойсієнка 
 
Пономаренко Любов Юріївна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Жадівська діалектна мікросистема східнополіського говору північного наріччя 
 
Поплавська Тетяна Олегівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Лексико-граматична організація українських паремій 
 
Процан Валентина Анатоліївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка  

Іменники нульової парадигми в українській мові: до питання функційно-
семантичного потенціалу 

 
Путра Дмитро Юрійович, студент 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Лексико-семантичний аналіз дієслів на позначення руху 
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Разакова Крістіна Євгенівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Онімна лексика в «Щоденнику» О. Довженка 
 
Рева Яна Сергіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Проблема конотації в лінгвістиці 
 
Романенко Ярослава Русланівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Емотив любов у ліриці Ліни Костенко: семантичний аспект 
 
Романчук Альона Костянтинівна, студентка 1-го курсу факультету фінансів 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
Сучасна економічна термінологія як складник наукової картини світу 
 
Савченко Марина Вʼячеславівна, студентка 2-го курсу факультету інженерії та 

енергетики ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
Мовні особливості складання наказів 
 
Савченко Софія Ігорівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Лексико-семантичні параметри глютонімів у художньому мовленні роману Софії 
Андрухович «Фелікс Австрія» 

 
Самборин Вікторія Леонідівна, аспірантка 1-го року навчання кафедри української 

мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Об’єктивація концепту ЛЮБОВ в ідіолекті Григора Тютюнника 
 
Сачко Наталія Юріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Особливості функціонування відокремлених означень у романі Люко Дашвар 
«Молоко з кров’ю» 
 

Семенік Вікторія Олегівна, магістрантка 1-го курсу факультету української 
філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

Мовні засоби реалізації категорії інтертекстуальності в сучасному публіцистичному 
дискурсі 

 
Серга Наталія Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Функціонально-стилістичні вияви неповних речень у масмедійному дискурсі 
 
Сергієнко Анна Олександрівна, студентка 2-го курсу факультету агротехнологій 

та економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
Практичні рекомендації щодо застосування законів комунікації в професійній 

діяльності менеджера 
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Сердюк Тетяна Ігорівна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Словник московсько-український В. Дубровського як джерело збагачення лексичного 
складу сучасної української мови 

 
Соколова Дарина Валеріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Звертання в українських народних казках: семантичний, структурно-синтаксичний і 
прагматичний аспекти 

 
Стельмах Марія Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Концепт ПЕЙЗАЖ в ідіолекті Олександра Олеся: лексико-семантичний аспект 
 
Тихоненко Марина Миколаївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Мовні засоби репрезентації концепту РОДИНА в українській національній картині 
світу 

 
Турова Карина Сергіївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Мовні функції неологізмів у країнознавчих нарисах у газеті GUARDIAN 
 
Тюко Оксана Сергіївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Лінгвальна диференціація британського й американського варіантів англійської мови: 
до історії питання 

 
Тяпка Олена Олегівна, аспірантка 1-го року навчання кафедри української мови та 

методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Теоретичні аспекти аксіологічної картини світу 

 
Фурса Дар’я Ігорівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Специфіка реалізації поняття «лінгвокультурний типаж» в українському фольклорі: 
семантико-функційний аспект 

 
Хованець Ліна Дмитрівна, магістрантка 1-го курсу факультету української 

філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

Концепт ЗЛО в романі Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи» 
Чайка Марина Володимирівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Дієслова на позначення позитивних емоцій людини в текстах Є. Гуцала 

 
Чорномаз Оксана Станіславівна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Нормативність уживання слів іншомовного походження в мовленні ЗМК 
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Шевченко Ірина Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Зі спостережень за змінами у фонетиці говірки с. Вертіївка Ніжинського району 
Чернігівської області 

  
Шевченко Ірина Павлівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Особливості вираження присудка в українській мові: теоретичний аспект  
 
Щербак Катерина Андріївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Вербативи на позначення емоційного стану людини в романах Олеся Гончара 
«Тронка» та «Людина і зброя»: прагматико-стилістичний аспект 

 
Шлеін Олексій Євгенович, магістрант 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Стилістична поліфункційність вигуків 
 
Шматок Данило Олексійович, студент 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Функціонування назв смаку в українській мові 
 
Шпак Яна Сергіївна, студентка 4-го курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Реалізація предикатів на позначення психоемоційного стану людини в повісті Ольги 

Кобилянської «Земля» 
 
Шутко Катерина Юріївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Функціонування ономастичної лексики в дитячій прозі Всеволода Нестайка 
 
Юшкіна Сніжана Анатоліївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Мовна особистість письменника в національній мовній картині світу (на прикладі 
творчості В. Стефаника) 

 
Ярошев Олександр Олександрович, магістрант 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Поетичнi новоутворення як особливiсть iдіостилю А. Вознесенського 
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СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ  
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
Керівники секції:  к. пед. н., доц. Цінько С. В., 

    к. пед. н., доц. Голуб Н. М. 

 
Амельченко Ольга Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Новаторські методи та прийоми вивчення художнього образу на уроках зарубіжної 
літератури 
 

Барбіна Юлія Олександрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Формування критичного мислення в учнів старших класів під час вивчення творчості 
Олександра Довженка 

 
Барнатович Катерина Петрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Формування пунктуаційної грамотності учнів (система вправ) 
 
Безбородова Анастасія Ігорівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості використання скрапбукінгу на уроках зарубіжної літератури 
 
Биваліна Діана Романівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Лінгводидактичні основи вивчення синтаксису простого речення в школі  
 
Борсук Тетяна Олександрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Метод проєктів на уроці англійської мови: специфіка організації 
 
Вакуленко Катерина Юріївна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Теорія та практика використання ігрових і розвивальних завдань на уроках 
української мови 

 
Волощук Альона Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Текстоцентричний підхід до формування мовленнєвої компетентності учнів старших 
класів на уроках української мови 
 

Головащук Аліна Олегівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Проєктна діяльність учнів на уроках української мови: теорія, практика, проблеми і 
перспективи 
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Головко Альона Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка  

Формування культурологічної компетентності в учнів 9-х класів засобами 
національно-прецедентних текстів  

 
Жук Анастасія Олегівна, магістрантка 1-го курсу філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету 
Актуалізація програмових творів Тараса Шевченка в нових інтерпретаціях 

літературознавців 
 
Івахно Наталія Олексіївна, аспірантка 2-го року навчання кафедри української 

літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя; учителька української мови, української та зарубіжної 
літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Поглиблене вивчення функціональних можливостей власних назв у процесі 
пообразного аналізу художнього твору 
 

Кашук Аліна Юріївна, студентка 4-го курсу філологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка 

Поведінковий профайлінг як новітня методика прогнозування образу художнього 
персонажа (на прикладі роману «Позичений чоловік» Є. Гуцала) 
 

Ковтун Ольга Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Методичні особливості вивчення новели старшокласниками в умовах 
компетентнісного підходу  

 
Карпенко Катерина Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Мистецький контекст вивчення творчості О. Довженка на уроках української 
літератури в сучасній школі 
 

Кравченко Світлана Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Застосування хмарних технологій під час вивчення української мови в старших 
класах закладів загальної середньої освіти 

 
Кузьменко Анастасія Сергіївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Психолого-педагогічні особливості вивчення теоретико-літературних понять 
старшокласниками на уроках зарубіжної літератури 

 
Лазоренко Оксана Олександрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка  

Методи оптимізації самостійної роботи студентів на заняттях з української мови 
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Лисак Дарина Володимирівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Есе як вид роботи з розвитку мовлення і літературний жанр: точки перетину 
 
Литвиненко Анастасія Андріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Види творчих завдань на уроках зарубіжної літератури 
 
Маркова Ольга Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Іманентний підхід до вивчення лірики в основній школі (на прикладі поезій Ліни 
Костенко) 

 
Мелешко Лілія Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Види нестандартних уроків у закладах загальної середньої освіти 
 
Морозова Альона Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Ситуативно-мовленнєвий підхід до вивчення складнопідрядних речень у школі 
 
Ослам Олександра Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Формування інформаційно-цифрової компетентності школярів в умовах змішаного 
навчання 

 
Пахай Яна Леонтіївна, магістрантка 1-го курсу філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету 
Вивчення десятикласниками роману «Для домашнього огнища» на основі здобутків 

сучасної франкознавчої школи мікромоноінтерпретації 
 
Писаненко Оксана Олегівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості формування комунікативної компетентності учнів на уроках української 
мови  

 
Покиньборода Ярослав Станіславович, магістрант 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Формування національної самосвідомості в старшокласників на уроках української 
літератури 

 
Помогаєва Валентина Михайлівна, магістрантка 1-го курсу факультету 

дошкільної, початкової освіти та мистецтв Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка; учителька початкової освіти Талалаївського ЗЗСО І–ІІІ 
ступенів Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області 

Розуміння та запам’ятовування як основа формування текстотвірних умінь в учнів 
молодшого шкільного віку 
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Росстальна Альона Миколаївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії 
 
Сальник Яна Валеріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Формування літературної компетентності школярів шляхом реалізації інтегрованого 
навчання 

 
Сачко Галина Віталіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Творчі вправи на уроках української мови  
 
Сердюк Владислава Віталіївна, студентка 2-го курсу факультету агротехнологій 

та економіки ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
Психологічні особливості чоловічих та жіночих колективів: практичні поради для 

менеджера 
 
Сидоренко Яна Олегівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка  

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення безособових речень у школі  
 

Слюсаренко Яна Олегівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Підходи до вивчення службових частин мови в школі 
 
Сміян Марія В’ячеславівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Ментальні карти як ефективний наочний складник уроку української мови 
 
Сокирко Наталія Володимирівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Мультимедійні засоби на уроках української мови в основній школі: інноваційні 
підходи  

 
Сулак Анна Олександрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Ігрові технології формування навичок говоріння на уроках англійської мови для учнів 
старшої школи 

 
Титович Наталія Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка. 

Шляхи формування соціокультурної компетентності учнів старших класів на уроках 
української мови 
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Фетищенко Дарʼя Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення синтаксису 
 
Хоменко Поліна Анатоліївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Роль міжпредметних зв’язків у формуванні лексичних та фразеологічних умінь учнів 
основної школи на уроках української мови 

 
Чайка Катерина Ігорівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Проблема вивчення синкретичних другорядних членів речення в школі 
 
Чуприна Дар’я Юріївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Формування культурологічної компетентності в учнів на матеріалі фразеологічних 
одиниць  

 
Шоколенко Катерина Юріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Сучасні підходи до формування мовленнєвої компетентності учнів  
 

Яковлєва Валерія Валеріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Лінгводидактичні основи збагачення мовлення учнів 5–6 класів засобами фразеології 
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СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

Керівники секції:  к. філол. н., доц. Петрик О. М., 
    к. філол. н., доц. Бондар Н. О. 
 
Азбукіна Євгенія Петрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Переклад поеми О. Блока «Дванадцять» українською мовою 
 
Бюкерт Наталія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя  

Асоціативний експеримент як метод дослідження наївної картини світу на прикладі 
української, німецької та російської етнокультур 

 
Гуд Олена Сергіївна, студентка 2-го курсу факультету міжнародної економіки і 

менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана 

Переклади Тараса Григоровича Шевченка польською мовою 
 

Замай Катерина Олександрівна, студентка 2-го курсу факультету міжнародної 
економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана 

Переклади творів Адама Міцкевича українською мовою 
 

Красноружева Катерина Сергіївна, студентка 2-го курсу факультету міжнародної 
економіки та менеджменту Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана 

Особливості перекладу українських творів польською мовою 
 
Лук’яненко Марина Василівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Переспіви творів В. Висоцького 
 
Романчук Альона Костянтинівна, студентка 1-го курсу факультету фінансів 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 
Сучасне перекладознавство 

 
Руденко Анастасія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Особливості відтворення емоційно-оцінних компонентів у творі Ф. Баума «The 
Wonderful Wizard of Oz» і O. Волкова «Чарівник Смарагдового міста» 

 
Цехмістренко Майя Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя  

Лексико-фразеологічні особливості перекладу комедії О. С. Грибоєдова «Горе з 
розуму» українською 
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СЕКЦІЯ 4. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ 
 
Керівники секції:  д. пед. н., проф. Бондаренко Ю. І., 
    к. філол. н., доц. Капленко О. М. 
 
Андрійшина Анастасія Володимирівна, студентка 2-го курсу факультету 

міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана  

Сучасна польська література 
 
Вакуленко Маргарита Юріївна, студентка 4-го курсу факультету іноземної 

філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Психоаналіз як спосіб пояснення несвідомого в романі Г. Гессе «Деміан» 

 
Вострецова Катерина Олександрівна, аспірантка 1-го року навчання кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Два способи зображення князя в Повісті врем’яних літ 
 
Гливацький Володимир Володимирович, студент 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту мистецтв імені Олександра Ростовського Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Хайку та пиріжки: форма та зміст 
 
Гречан Вікторія Олександрівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Інтерпретація образу Богдана Хмельницького в «Щоденникових записах» 
О. Довженка 
 

Гринько Ірина Володимирівна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Образ дороги у творчості Василя Стуса 
 
Дерев’янко Анастасія Юріївна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Фольклор у житті й творчості Лесі Українки 
 
Деркач Валерія Валеріївна, студентка 2-го курсу історико-юридичного 

факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Нестандартний сюжет роману Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою» 
 
Заєць Анжела Олексіївна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  

Елементи натуралізму в прозі І. Франка 
 
Заровенко Вікторія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу факультету 

філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Специфіка художніх образів у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» 
 
Китун Тетяна Сергіївна, магістрантка 1-го курсу філологічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету 
Аналіз жанрових ознак історичної прози Володимира Рутківського 
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Ковтун Наталія Андріївна, аспірантка 1-го року навчання кафедри слов’янської 
філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Й. Лантімос як сценарист власних фільмів 
 
Копистко Катерина Федорівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Сюжетні та мовні ігри у фільмах Крістофера Нолана 
 
Коливушка Анжела Русланівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Стан розвитку сучасної української драматургії: система авторських інтерпретацій 
 
Копиш Катерина Сергіївна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Автобіографічність роману «Перехресні стежки» Івана Франка 
 
Кулак Мар’яна Володимирівна, студентка 2-го курсу ВСП «Фаховий коледж 

транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська 
політехніка» 

Культурологічний концепт як необхідний інструмент дослідження української 
літератури 

 
Марченко Ольга В’ячеславівна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
Оповідання «Ясновельможний сват» як втілення поєднання письменницького 

таланту М. Грушевського з його єством історика 
 
Митько Вікторія Миколаївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Жанрово-стильові особливості новелістики Олеся Гончара 
 
Михеєва Анна Петрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 

Концепт PUBLIC SCHOOL в англійській літературі XIX століття 
 
Муравйова Ірина Миколаївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Своєрідність моделювання міфологічного світу в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня» 

 
Мусієнко Владислав Андрійович, студент 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Літературознавча рецепція творчості Юрія Іздрика 
 
Островська Софія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Способи моделювання урбаністичного простору в романі Юрія Андруховича 
«Лексикон інтимних міст» 
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Прасол Ірина Віталіївна, студентка 2-го курсу факультету МЕІМ Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

Урбаністика в сучасній польській літературі 
 

Проненко Єлизавета Станіславівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 
інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Поезія Олега Короташа: літературно-критична рецепція 
 
Тітарєва Катерина Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Новаторство Лесі Українки в осмисленні жіночої екзистенції 
 
Терех Олена В’ячеславівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Особливості проблематики творів Олени Печорної 
 
Хомич Лада Миколаївна, ліцеїстка 1-го курсу іноземної філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Ігор Качуровський в інтелектуальному житті Ніжина (1992–2013 рр.) 
 
Хохлова Наталія Євгеніївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Поетика жанру новели у творчості Марка Черемшини 
 
Цис Дар’я Олегівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Інтерпретація архетипних образів у творчості Ліни Костенко 
 
Чуба Еліна Олександрівна, студентка 2-го курсу факультету іноземних мов 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Екранізація роману Кетрін Стокетт «Прислуга» 
 
Чуня Карина Сергіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Особливості інтерпретації образу Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри 
 
Шевченко Катерина Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Поетика експресіонізму в новелістиці В. Стефаника 
 
Шевчук Софія Віталіївна, студентка 2-го курсу факультету міжнародної 

економіки та менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний університет імені Вадима Гетьмана» 

Творчість польської нобелівської лауреатки Віслави Шимборської 
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СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЇ  
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ 

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

 

Бойко Надія Іванівна, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри 
української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Академік Ф. С. Арват: людина, вчений, керівник 
 

Бондаренко Алла Іванівна, докторка філологічних наук, професорка кафедри 
української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Концептуалізація пандемійного часу в публіцистичному дискурсі 
 
Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Урок української літератури в системі загального розвитку школярів 
 
Новиков Анатолій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  

Дискурс злочину і покарання в романі Володимира Лиса «Століття Якова» 
 
Романишина Наталія Василівна, докторка педагогічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Технологія візуалізації навчальної інформації з української літератури 
 
Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Гоголівський колорит у сюжетній основі повісті «Сорочинський ярмарок» 
 
Баранник Наталія Олексіївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  

Організація контрольно-оцінної діяльності студентів у процесі вивчення сучасної 
української мови 

 
Бойко Вікторія Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

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

Вигук у творах Ліни Костенко як вияв ментальності нації 
 
Бондар Надія Олександрівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Компаративи в повістях М. Гоголя 
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Вакуленко Галина Михайлівна, кандидатка філологічних наук, доцентка 

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

Особливості вживання складнопідрядних речень розчленованої структури в 
художньому дискурсі Євгена Гуцала 
 

Голуб Наталія Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 
української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Компетентнісне навчання як засіб формування мовної особистості студентів-
філологів 
 

Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 

Проблеми усунення слів-паразитів із мовлення здобувачів вищої освіти в контексті 
формування їхньої комунікативної компетентності 

 
Гричаник Наталія Іванівна, кандидатка педагогічних наук, асистентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Методика використання сторітеллінгу під час навчання студентів-філологів 
шкільного аналізу епічних творів 

 
Забарний Олександр Вадимович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Особливості стилю новелістики Володимира Сапона 
 
Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

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

Діалектні особливості північного регіону Полтавщини 
 

Кабиш Марина Юріївна, кандидатка філологічних наук, старша викладачка 
кафедри української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Повтор як стилістичний засіб у мові творів Олександра Довженка 
 
Кайдаш Алла Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

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

Орнітоніми в сучасній українській поезії 
 
Каліш Валентина Антонівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Лінгвалізація концепту «доля» в мовній картині світу Олександра Довженка 
 
Капленко Оксана Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Історіософський потенціал творчості Марії Матіос 
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Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидатка філологічних наук, старша 

викладачка кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Поетика антивоєнних оповідань О. Довженка 
 
Клипа Наталія Іванівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Особливості вживання складнопідрядних речень нерозчленованої структури в 
художньому мовленні Івана Багряного 

 
Корчова Олена Михайлівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Прагматична інтерпретація метафоричності художнього тексту 
 
Кузнецова Галина Петрівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання, перший проректор Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Інтонація як суперсегментний засіб фонетики в теорії і практиці навчання 
української мови 

 
Кухарчук Ірина Олексіївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Інноваційні підходи до формування синтаксичної компетентності учнів 8–9-х класів 
 

Медвідь Наталія Сергіївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Ділова українська мова ХVII–ХVIII ст. 
 
Михальчук Ніна Іванівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Ліричний цикл у поезії Лесі Українки 
 

Остапенко Людмила Михайлівна, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя  

Роман П. Коельо «Алхімік» як феномен масової літератури 
 

Пасік Надія Михайлівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Семантико-стилістичні можливості безособових конструкцій у художньому 
мовленні Євгена Гуцала 
 

Петрик Олена Михайлівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Перекладацький та лінгвокультурологічний аспекти інтерпретації поезії 
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Привалова Світлана Павлівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Мотиви сучасної лірики Ліни Костенко 
 
Рахно Михайло Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Методика навчання діалогічного мовлення учнів старшої школи 
 
Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Функцiї заголовкiв в оповiданнях А. П. Чехова 
 
Талавіра Наталія Михайлівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Апеляція до базових потреб людини в різдвяному зверненні британської королеви 
2020 року 

 
Товстенко Вікторія Ростиславівна, кандидатка філологічних наук, доцентка 

кафедри бізнес-лінгвістики Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана 

Інноваційні процеси в методиці навчання мови 
 
Троша Наталія В’ячеславівна, кандидатка філологічних наук, старша викладачка 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового 
інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Традиції і новаторство сюжетно-композиційних моделей сучасної української 
літератури 

 
Хомич Вікторія Іванівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
інститут»  

Інтерактивні інструменти для розвитку дослідницьких навичок студентів аграрних 
ЗВО 

 
Хомич Тетяна Леонідівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка 

Актуальність термінологічних словників початку ХХ сторіччя для 
українськомовного сьогодення 

 
Цінько Світлана Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Навчально-наукового інституту 
філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка  

Формування інфомедійної грамотності майбутнього вчителя словесності як 
важливий складник сучасної професійної підготовки фахівця 
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Шакура Юлія Олександрівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
мов та методики їх викладання факультету дошкільної, початкової освіти та 
мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Формування комунікативних компетентностей сучасного керівника закладу 
загальної середньої освіти 

 
Шевченко Світлана Петрівна, учителька української мови та літератури вищої 

категорії, учителька-методистка Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської ради 
Чернігівської області 

Використання проєктної технології «Пунктуаційний тренажер» під час вивчення 
теми «Розділові знаки в реченнях зі вставними та вставленими компонентами» у 8 класі 
ЗЗСО 

 
Шрамко Руслана Григорівна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 

англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

Методика навчання синтаксису іноземної мови магістрантів – майбутніх учителів 
EFL 
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