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Склад оргкомітету з підготовки та проведення 

Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції  

«АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2022» 
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державного університету імені Миколи Гоголя; 

Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики 
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університету імені Миколи Гоголя; 

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Члени оргкомітету: 

Бойко Вікторія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; 

Бондаренко Алла Іванівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; 

Вакуленко Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; 

Голуб Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 
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Зінченко Станіслав Віталійович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

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

університету імені Миколи Гоголя; 

Пасік Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Пугач Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; 

Рудюк Тетяна Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Сидоренко Валентина Олександрівна – кандидат філологічних наук, 
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Вітаємо учасників 

Всеукраїнської студентської 

науково-практичної інтернет-конференції 

«АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2022»! 

Робота конференції відбуватиметься 20 травня 2022 року (початок о 14.00) 

в онлайновому режимі за допомогою комунікаційних технологій  

платформи Zoom  

 

https://us04web.zoom.us/j/72355957239?pwd=ACIJ0MbqMHrEeKCppNmzb9fP-

5YQ6g.1 

Ознайомитися з матеріалами конференції (програма, сертифікати, збірник 

тез) можна на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя (http://www.ndu.edu.ua/)  

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Самойленко Олександр Григорович – кандидат історичних наук, доцент, 

заслужений працівник освіти України, ректор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

 

Клипа Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, директор 

Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

 

Бойко Надія Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

  

https://us04web.zoom.us/j/72355957239?pwd=ACIJ0MbqMHrEeKCppNmzb9fP-5YQ6g.1
https://us04web.zoom.us/j/72355957239?pwd=ACIJ0MbqMHrEeKCppNmzb9fP-5YQ6g.1
http://www.ndu.edu.ua/
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА 
 

Керівники секції:  д. філол. н., проф. Бойко Н. І., 

    д. філол. н., проф. Бондаренко А. І. 

 

 

Аніщенко Олександра Миколаївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Стилістичний потенціал іншомовного слова в поезіях Ліни Костенко 

 

Баран Іван Миронович, аспірант 3-го року навчання Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Образний потенціал системи дієслівних форм у творчості Василя Симоненка 

 

Бебешко Анна Володимирівна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Мовні засоби реалізації іронії та сарказму в романі Джейн Остен «Емма»  

 

Безверха Тетяна Сергіївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Семантико-функційні вияви оказіоналізмів у поетичному дискурсі Сергія 

Жадана 

 

Бойко Тетяна Василівна, аспірантка 2-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Вербалізація концепту кохання в ідіолекті М. Коцюбинського 

 

Бондаренко Ірина Русланівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Еліптичні речення як засіб мовної економії в художніх текстах Є. Гуцала 

 

Бородкіна Наталія Василівна, студентка 4-го курсу факультету гуманітарних 

наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Лексичні засоби вираження суб’єктивної модальності в малій прозі Миколи 

Хвильового 

 

Бутурлим Ганна Олександрівна, ліцеїстка 1-го курсу іноземної філології 

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Образний потенціал соматизмів у поетичних текстах Миколи Вінграновського 
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Ващенко Альона Юріївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Особливості функціонування прикметникових епітетів у кіноповісті 

Олександра Довженка «Україна в огні» 

 

Верета Ірина Ігорівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Українські фразеологізми з компонентом вітер 

 

Вичка Наталія Сергіївна, студентка 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

До питання класифікування міфологем у курсі української 

лінгвокультурології  

 

Войналович Анастасія Вадимівна, студентка 3-го курсу філологічного 

факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Мовні особливості ідіолекту Олени Печорної 

 

Головач Поліна Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Структурно-семантичні особливості компаративних конструкцій у романі 

«Молоко з кров’ю» Люко Дашвар 

 

Голубенко Анна Вячеславівна, студентка 3-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Функційно-стилістичні вияви контекстуальних синонімів у художньому 

дискурсі Юрка Покальчука 

 

Дерев’янко Анастасія Юріївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Особливості функціонування військової лексики в художніх творах 

О. Довженка 

 

Дубина Ольга Андріївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Мовні засоби творення атмосфери декадансу в романі О. Уайльда «Портрет 

Доріана Грея» 

 

Дурман Вікторія Олексіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Семантико-стилістичні особливості контекстуальної синонімії художнього 

тексту 



7 
 

Жданова Євгенія Сергіївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Термінологічна лексика у парадигмі наукових учень 

 

Заєць Анжела Олексіївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Лінгвістичний статус категорії абстрактності 

 

Залозна Ольга Михайлівна, магістрантка 1-го курсу факультету соціальних наук 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

Мовна репрезентація інклюзивних практик в англомовній life-style 

журналістиці 

 

Зеря Юлія Миколаївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Метафора в ідіостилі М. Вінграновського: семантико-стилістичний аспект 

 

Зорева Галина Петрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Мовні засоби вербалізації емоційного стану в мовній картині світу В. Шкляра 

(за романом «Чорний ворон. Залишенець») 

 

Зубко Віталіна Віталіївна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Діалектна мікросистема с. Іржавець (Ічнянського) Прилуцького району 

Чернігівської області 

 

Іванов Артем Андрійович, студент 1-го курсу юридичного факультету 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

Вербальний образ поліцейського в англомовних телевізійних новинних текстах  

 

Кашуба Аліна Романівна, студентка 3-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Погляди Олени Курило на евфонічність української мови 

 

Коваль Андрій Юрійович, магістрант 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Географічні назви як засіб творення художнього світу в трилогії 

Дж. Р. Толкієна «Володар перснів»: структурно-семантичний аспект 

 

Лекхал Соукаіна, студентка 1-го курсу ІІ міжнародного факультету Запорізького 

державного медичного університету  

Structural analysis of Latin names of drugs 
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Лень Людмила Русланівна, студентка 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Типологія лінгвокультурем у сучасному науковому витлумаченні  

 

Лисенко Анастасія Олександрівна, студентка 3-го курсу філологічного 

факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Паремії в сучасному українсько-російському мовленнєвому просторі 

 

Мамай Анастасія Олександрівна, студентка 3-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Аксіологічний потенціал словотворчих засобів у сучасній дитячій прозі 

 

Мосейчук Ілона Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Регістр емотивності у віршах Сергія Жадана 

 

Мухаммед Салем, студент 1-го курсу ІІ міжнародного факультету Запорізького 

державного медичного університету  

Latin anatomical terminology: features of wordbuilding 

 

Нагорний Павло Володимирович, студент 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Лінгвостилістичні особливості кіноповісті Богдана Жолдака «УКРИ» 

 

Назарян Вікторія Каренівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Функції епітетів у поетичній картині світу О. Блока 

 

Олюха Ігор Олександрович, студент 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Лінгвокультурний типаж у сучасній українській мові: мовні засоби 

паспортизації  

 

Опанасюк Марія Дмитрівна, учениця Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської 

ради Чернігівської області, лауреат обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

Вербалізація образу весни в поетичному мовленні Ганни Арсенич-Баран 

 

Петрушко Валерія Валентинівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Структурно-семантичні параметри складеного дієслівного присудка в 

художньому мовленні М. Коцюбинського 
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Плахова Аліна Олександрівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Темпоральна лексика у творах О. Довженка 

 

Путра Дмитро Юрійович, студент 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Групи дієслів на позначення руху 

 

Рабош Анжеліка Миколаївна, магістрантка 2-го курсу факультету української 

філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ 

Динаміка мовного етикету в онлайновій комунікації 

 

Рева Марина Володимирівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Структурно-семантичні особливості діалектної лексики у творах Марії Матіос 

 

Рогоза Марія Віталіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Мовна інтерпретація образу сучасної жінки у творчості Світлани Талан 

 

Романченко Яна Григорівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Особливості семантики наукової термінології в романі П. Загребельного 

«Розгін» 

 

Руснак Лілія Семенівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Етикетні формули в повісті О. Довженка «Зачарована Десна» 

 

Рябокобилко Катерина Сергіївна, студентка 3-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Лінгвальні вияви урбаністичних концептів на тлі художнього дискурсу Сергія 

Жадана 

 

Савченко Софія Ігорівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Назви кондитерських виробів у художньому мовленні роману Софії 

Андрухович «Фелікс Австрія» 
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Салівон Аліна Сергіївна, студентка 3-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Концепт «ВОЛЯ» в сучасному українському художньому дискурсі 

 

Самар Марина Володимирівна, студентка 3-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Психолінгвістичні параметри мовної особистості Мирослава Дочинця 

 

Самборин Вікторія Леонідівна, аспірантка 2-го року навчання Навчально-

наукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Лексичні домінанти ідіолекту Григора Тютюнника 

 

Свердлікова Дарина Вікторівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Емоційно забарвлена лексика у художніх творах О. Довженка 

 

Скрипка Дарія Віталіївна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Функціонально-стилістичні особливості афористичних висловів у художньому 

мовленні Ліни Костенко 

 

Сосновська Олександра Юріївна, студентка 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Мовна особистість Лесі Українки: соціокультурний портрет  

 

Стрижак Вероніка Володимирівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Фразеологічна вербалізація концепту ворог в українській мові 

 

Сухомлин Карина В’ячеславівна, студентка 3-го курсу філологічного 

факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Оказіональна лексика в поетичній творчості Валентини Коваленко 

 

Тацій Альона Олександрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Лінгвальні сигнали інтермедіальності в художніх текстах Марії Матіос 

 

Ужва-Склярук Савелій Сергійович, студент 1-го курсу юридичного факультету 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

Вербалізація концепту CRIME в англійській фразеології  
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Федорова Анна Петрівна, аспірантка 1-го курсу факультету української філології 

та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова  

Специфіка вербального впливу сучасних українських політтехнологів і 

політекспертів  

 

Харченко Руслан Григорович, студент 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Мовні маркери апелятивності в драматичних творах А. Чехова 

 

Чайка Марина Володимирівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Просторічна лексика в новелах Григора Тютюнника 

 

Чечель Наталія Олександрівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Оказіоналізми в художньому мовленні Євгена Гуцала 

 

Шалда Ганна Сергіївна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Структурні особливості фразеологізмів із компонентами-назвами небесного 

простору в українській мові 

 

Шевченко Вікторія Вікторівна, магістрантка 1-го курсу філологічного 

факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Відхилення від мовних норм у сучасних підручниках із української мови для 

старшої школи 

 

Шматок Данило Олексійович, студент 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Особливості вживання назв смаку в українській мові 

 

Щасна Юлія Михайлівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Хронологічно маркована лексика в романі В. Лиса «Століття Якова» 

 

Ярошенко Марина Сергіївна, магістрантка 1-го курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Мовна специфіка ідіолекту Ганни Арсенич-Баран 
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СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Керівники секції:  д. пед. н., проф. Бондаренко Ю. І., 

    д. пед. н., доц. Куліченко А. К.  
 

 

Верезуб Наталія Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Творчі вправи в сучасній системі мовної освіти 

 

Гавриш Анна Вікторівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Підходи до виконання тестів множинного вибору під час підготовки учнів 

середньої загальноосвітньої школи до складання ЗНО з англійської мови 

 

Зінченко Жанна Олександрівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Навчання учнів 10-11 класів технікам складання міжнародних мовних іспитів: 

етап «Говоріння» 

 

Іванова Дарина Юріївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Використання ІСТ як важливий компонент у формуванні навичок 

монологічного мовлення англійською 

 

Кравченко Тетяна Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Когнітивний підхід до вивчення синтаксису в школі 

 

Лавренцова Альона Сергіївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Диктант як ефективна вправа для засвоєння учнями орфографії 

 

Малка Наталія Володимирівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Позакласна робота на уроках української літератури як засіб формування 

творчої активності учнів 

 

Песяк Інна Ігорівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 
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Формування літературної компетентності старшокласників у процесі 

вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури 

 

Петрова Аліна Віталіївна, студентка 2 курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Інноваційний підхід до вивчення складносурядних речень у шкільному курсі мови 

 

Прохоренко Наталія Василівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Тестування як засіб формування предметної компетентності в процесі 

вивчення зарубіжної літератури 

 

Рева Марина Володимирівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Формування медіаграмотності учнів на уроках української мови 

 

Сачко Наталія Юріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Формування орфографічних умінь учнів на уроках української мови 

 

Cлинько Анна Євгеніївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Навчання навичкам інтенсивного читання на уроці англійської мови в школах 

із поглибленим вивченням іноземних мов  

 

Сокальська Ганна В’ячеславівна, магістрантка 1-го курсу факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Аудіолінгвальний метод навчання англійської мови: європейські практики  

 

Тихоненко Марина Миколаївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Кейс-метод під час удосконалення навичок аудіювання з англійської мови 

 

Хоменко Поліна Анатоліївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Інноваційні підходи до навчання синтаксису в старших класах профільної 

школи  

 

Шевченко Ірина Павлівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Методика вивчення часток на уроках української мови: традиції та інновації  
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Шматок Данило Олексійович, студент 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Інноваційні методи навчання зарубіжної літератури 

 

Шутко Катерина Юріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Вправи і завдання для формування soft skills учнів на уроках української мови 

 

Юшкіна Сніжана Анатоліївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Розвиток творчості й креативності учнів на уроках української мови 

 

Яковлєва Валерія Валеріївна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Шляхи реалізації соціокультурного підходу до навчання української мови в 

10–11-х класах профільної школи 
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СЕКЦІЯ 3. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Керівники секції:  к. філол. н., доц. Петрик О. М., 

    к. філол. н., доц. Сидоренко В. О. 

 

 

Гливацький Володимир Володимирович, студент 3-го курсу Навчально-

наукового інституту мистецтв імені Олександра Ростовського Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Музичне інтонування як універсальний спосіб перекладу художнього смислу 

 

Дмитренко Анна Сергіївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Специфіка перекладу реалій художнього світу роману-антиутопії Джорджа 

Орвелла «1984» українською 

 

Ікальчик Яна Олегівна, студентка 1-го курсу Навчально-наукового інституту 

мистецтв імені Олександра Ростовського Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Використання властивостей музичної мови в художньому тексті та його 

перекладі 

 

Карпова Анастасія Сергіївна, студентка 4-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Мовні засоби реалізації жанру фентезі в трилогії «Володар перснів» 

Дж. Р. Р. Толкієна англійською та українською: зіставний аспект  

 

Копистко Катерина Федорівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Поезія Анни Ахматової українською 

 

Кулик Марія Володимирівна, студентка 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Українсько-англійський переклад географічних назв у світлі національної 

мовної картини світу 

 

Лі Юйцінь, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Повість Миколи Гоголя «Вій» у китайському перекладі 

 

Лук’яненко Марина Василівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Інтимна лірика Ліни Костенко: перекладознавчий аспект 
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Сунь Ює, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Повість Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок» у китайському перекладі 

 

Хворост Анастасія Олександрівна, студентка 2-го курсу факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Українсько-англійський переклад міжмовних омонімів: семантико-

функційний аспект 

 

Чжан Юньтянь, магістрант 1-го курсу Навчально-наукового інституту філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Китайська поезія в російських перекладах 

 

Шпак Яна Сергіївна, магістрантка 1-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Комунікативний паспорт персонажа твору в англійсько-українському 

перекладі  
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СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ 
 

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

    к. філол. н., доц. Рахно М. Ю. 

 

 

Бандурова Ірина Олександрівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Дискурс духовного ренегатства в історичній романістиці Василя Шкляра 

 

Бондаренко Ірина Русланівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Образ головного героя в романі Ф. Кафки «Замок» 

 

Бут Іван Васильович, студент 1-го курсу факультету міжнародного туризму та 

економіки Національного університету «Запорізька політехніка» 

Образ Скіфії у творі «Історія» Геродота Галікарнаського  

 

Воскресенська Катерина Олегівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 

Образ Богдана Хмельницького в романі Ліни Костенко «Берестечко» 

 

Донець Тетяна Сергіївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя  

Компаративний аналіз головних персонажів у романах Е. М. Ремарка «На 

західному фронті без змін» і «Час жити та час помирати» 

 

Зорева Галина Петрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

Кіноповість як своєрідний трансформований жанр української літератури (на 

матеріалі творчості О. Довженка) 

 

Івахно Наталія Олексіївна, аспірантка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, учитель української мови й літератури Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 

Методика встановлення зв’язку власних назв з художніми елементами 

літературного тексту 
 

Кеня Анна Андріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового інституту 

філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка  

Проблематика роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» 
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Ковтун Наталія Андріївна, аспірантка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Фільм Ф. В. Мурнау «Носферату. Симфонія жаху» як спроба екранізації 

роману Б. Стокера «Дракула» 

 

Кукса Ярослава Романівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Творчість Павла Коробчука крізь призму сучасних досліджень 
 

Мусієнко Аліна Русланівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
«Художні трансформації образу коханої в поезії С. Черкасенка» 

 

Назаренко Ольга Володимирівна, студентка 3-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Тема дитинства в малій прозі Ф. Сологуба і Л. Андреєва 

 

Остапчук Єлизавета Вікторівна, студентка 2-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Компаративний аналіз роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» та 

сучасної екранізації Олівера Паркера «Доріан Грей»  

 

Сімович Жанна Олександрівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Опозиція людської природи і цивілізації в романі Девіда Герберта Лоуренса 

«Коханець леді Чаттерлей» 

 

Смаль Вікторія Володимирівна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Проблематика роману Володимира Лиса «Камінь посеред саду» 
 

Сміян Марія Вячеславівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка  

Образ жінки в повісті «Калинова сопілка» О. Забужко на тлі нівеляції 

традиційних стереотипів образу чоловіка 

 

Тимофеєва Єлизавета Михайлівна, учениця 11-го класу Житомирської міської 

гімназії №3 

Особистість жінки під час війни в романі «Французька сюїта» Ірен 

Немировськи 
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Чаус Аміна Сергіївна, студентка 2-го курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: здобутки й 

перспективи  

 

Чубенко Ірина Вікторівна, магістрантка 1-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
Романи Ю. Винничука «Мальва Ланда» та «Весняні ігри в осінніх садах»: 

особливості рецепції 
 

Щербакова Марина Валеріївна, студентка 4-го курсу Навчально-наукового 

інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя  

Художня інтерпретація оповідання Артура Конан Дойля «Собака Баскервілів» 

у кінематографі 
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К Р У Г Л И Й   С Т І Л 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЇ  

ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ 

 

Керівники секції:  д. філол. н., проф. Самойленко Г. В., 

д. пед. н., доц. Гоголь Н. В.  

 

 

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Скрижалі долі академіка Ф. С. Арвата 

 

Бойко Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Вербальні засоби сугестії в сучасній політичній рекламі 

 

Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Логоепістемна модальність мікрообразів часу в поетичному дискурсі 

 

Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Використання технології фреймів на уроках української літератури 

 

Бронзенко Тетяна Анатоліївна, учитель української мови та літератури 

Ніжинського НВК №16 «Престиж», учитель-методист  

«Обнадію весною»: до проблеми творчого феномену Ганни Арсенич-Баран 

 

Бурльова Марина Сергіївна, учитель української мови Ніжинського ліцею 

Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя, спеціаліст другої категорії  

Словотвірні можливості якісних прикметників для творення кольороназв у 

творчості Ліни Костенко 

 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Комунікативний потенціал складних синтаксичних конструкцій із різними 

видами зв’язку в художньому мовленні Григора Тютюнника 

 

Гоголь Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 
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Особливості реалізації мистецького контексту в сучасних підручниках 

української і зарубіжної літератур для профільної школи 

 

Голуб Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Фахові компетентності та їх значення в підготовці студентів за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 

Гричаник Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Формування soft skills у здобувачів вищої освіти на практичних заняттях із 

методики навчання зарубіжної літератури 

 

Даньшина Тетяна Михайлівна, учитель української літератури Ніжинського 

ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя, спеціаліст вищої категорії  

Філософія сенсу людського життя в поезіях Ліни Костенко 

 

Зінченко Станіслав Віталійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя  

Зі спостережень над морфологією ступенів порівняння та ступенів якості 

прикметників у північних говірках української мови 

 

Кайдаш Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Словесні образи лексико-семантичної групи «Війна» в поезії Сергія Жадана 

 

Каліш Валентина Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Особливості впровадження компетентнісного підходу у процесі вивчення 

лексикології здобувачами вищої філологічної освіти 

 

Капленко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Дискурс бестіарності в сучасній українській літературі 

 

Клипа Наталія Іванівна, директор Навчально-наукового інституту філології, 

перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, кандидат філологічних наук, доцент  

Стилістичні функції складних синтаксичних конструкцій у «Вечорах на 

хуторі біля Диканьки» 
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Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач 

кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Розвиток гнучких навичок майбутніх педагогів під час вивчення 

академічної риторики в закладі вищої освіти 

 

Коткова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

Семантико-синтаксична організація речень у системі ідіостилю Сергія 

Жадана 

 

Красавіна Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка 

Українські мілітарні неологізми на сторінках сучасних інтернет-медіа 

 

Куліченко Алла Костянтинівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету 

Полєжаєв Юрій Григорович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування Національного 

університету «Запорізька політехніка» 

Інноваційні підходи до роботи з тревел-медіатекстом у ЗВО 

 

Кухарчук Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Формування пунктуаційної компетентності в учнів 8-9-х класів відповідно 

до концептуальних засад Нової української школи 

 

Лепьошкіна Оксана Вікторівна, учитель української мови Ніжинського ліцею 

Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя, спеціаліст другої категорії  

Стилістичні особливості складносурядних речень у романі-драмі Марії 

Матіос «Солодка Даруся» 

 

Медвідь Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

До проблеми жанрової диференціації ділових документів Гетьманщини 

 

Новиков Анатолій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

У московському полоні: останні роки життя і творчості Олександра 

Довженка 
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Остапенко Людмила Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Біблійний код у романі Дж. Барнса «Історія світу в 10 1/2 розділах» 

 

Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Лексика на позначення тактильних відчуттів у художньому мовленні 

Є. Гуцала 

 

Педченко Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Прагмарелевантність лексико-граматичних засобів вираження 

категоричної / проблематичної достовірності 

 

Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

До проблеми стратегії в перекладі казки 

 

Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Мовно-культурні моделі егалітарності в ЗМК 

 

Рахно Михайло Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Застосування технік scaffolding у викладанні дисципліни «Сучасний 

англомовний літературознавчий дискурс» для студентів-бакалаврів  

 

Рудюк Тетяна Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Проблема імплементації принципів академічної доброчесності як нова 

стратегія фахової підготовки педагогів у контексті євроінтеграції 

 

Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Своєрідність прози Ганни Барвінок 

 

Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
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Заголовок як носій концептуальної інформації (на матеріалі романів Діни 

Рубіної) 

 

Сидоренко Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного 

університету телекомунікацій 

Особливості творення сучасних неймів: структурно-словотвірний аспект 

 

Хомич Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Стильові особливості використання неофемінітивної лексики: загальний 

огляд 

 

Цінько Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Розвиток соціальних навичок майбутніх педагогів у процесі вивчення 

дисципліни «Методика навчання української мови»  

 

Шевченко Світлана Петрівна, учитель української мови і літератури 

Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської ради Чернігівської області, учитель-

методист 

Формування орфографічної компетентності здобувачів освіти під час 

вивчення теми «Прислівник» в 7 класі ЗЗСО 

 

Шрамко Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, асистент 

кафедри української мови, доцент кафедри англійської та німецької філології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Українсько-англійський переклад паремій: проблеми, виклики, 

перспективи  
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