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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ПРОКОПЕНКО Іван Федорович – доктор педагогічних наук, професор, 

академік Національної академії педагогічних наук України, ректор 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди – 

голова оргкомітету; 

ГОЛОБОРОДЬКО Костянтин Юрійович – доктор філологічних наук, 

професор, декан українського мовно-лiтературного факультету ім. Г. Ф. Квiтки-

Основ’яненка; 

МАЛЕНКО Олена Олегівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства i лiнгводидактики; 

ОЛЕКСЕНКО Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри української мови; 

МЕЛЬНИКІВ Ростислав Володимирович – кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри  української та світової літератури. 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ 

21 листопада, 10-00, ауд. 221-А 

 

Вступне слово голови оргкомітету доктора філологічних наук, професора, 

академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди –  

Прокопенка Івана Федоровича  

 

Біля витоків української культури: Григорій Федорович Квітка-

Основ’яненко 

Лисиченко Лідія Андріївна – доктор філологічних наук, професор; 

Лисиченко Тетяна Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент. 

 

Роль мовотворчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка у формуванні нової 

української літературної мови 

Мацько Любов Іванівна – доктор філологічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри 

стилістики української мови, Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова. 

 

Ще раз про "Листи до люб’язних земляків" 

Мозер Міхаель – професор, доктор габілітований, Віденський університет 

(Австрія), Католицький університет ім. Петра Пазманя в Будапешті 

(Угорщина), Український вільний університет у Мюнхені (Німеччина). 

 

Українці в боротьбі за свободу: столітній ювілей Квітки-Основ’яненка 



Ушкалов Леонід Володимирович – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української та світової літератури, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Специфіка вияву градації демінутивності в мовній практиці Г. Квітки-

Основ’яненка 

Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, ректор, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 

 

Націєцентризм Г. Квітки-Основ’яненка в проекції на його художні тексти 

та просвітницьку діяльність 

Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології, Донецький національний університет ім. Василя Стуса; завідувач 

кафедри україністики Інституту російської і української філології УАМ в 

Познані  (м. Познань, Польща). 

 

Народнорозмовна правочинна лексика в оповіданні Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка "Перекотиполе" 

Поповський Анатолій Михайлович – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри мовної підготовки, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 

 

Григорій Квітка-Основ’яненко й питання престижу української мови 

Вакуленко Сергій Валентинович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Українська «сентиментальна» любов як естетичний концепт і 

лінгвоментальний досвід (на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) 

Маленко Олена Олегiвна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства i лiнгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Расчлененные конструкции в русской прозе Г. Ф. Квитки-Основьяненко 

Скоробогатова Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Приемы сатирического изображения быта поместного дворянства в 

романе Г. Ф. Квитки-Основьяненко "Пан Халявский" 

Степанченко Iван Iванович – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Мова і слово в художній творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 



Голобородько Костянтин Юрiйович – доктор філологічних наук, професор, 

декан українського мовно-лiтературного факультету iменi Г. Ф. Квiтки-

Основ’яненка 
 

Наративні моделі оповідань Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Гармаш Людмила Вікторівна – доктор філологічних наук, професор кафедри 

світової літератури, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Харківський текст Квітки: україноцентризм як домінанта 

Терещенко Василь Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, 

начальник відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

 

 

 

СЕКЦIЙНI ЗАСIДАННЯ 

 

Секцiя 1 

 

Українська культура і Г. Ф. Квітка-Основ’яненко 

 

21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд.223-А 

 

Керiвники: к. ф. н., доц. Лебеденко Юлія Миколаївна, к. ф. н., доц. Марцин 

Світлана Олександрівна 

 

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко і театр 

Новиков Анатолій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання, 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. 

 

Вплив харківських письменників 20-40 рр ХІХ ст. на формування 

української мовно-літературної традиції 

Богданова Ірина Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри мовної підготовки, Національний університет цивільного захисту 

України (Харків). 

 

Доброчесність як визначальна категорія народного виховання (на 

матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) 

Варич Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри українознавства i лiнгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Побутоцентрична парадигма у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 



Лебеденко Юлія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Художньо-мовна версія українського народного вбрання в текстах 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Марцин Світлана Олександрвна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства i лiнгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди; 

Полозова Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства i лiнгводидактики, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Особливості відбиття етнокультурних уявлень в оповіданні Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка "Мертвецький Великдень" 

Нестеренко Наталя Петрівна — кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Художньо-естетичні риси європейського сентименталізму в польській та 

українській літературах (зіставна характеристика) першої половини 

ХІХ ст. 

Пугачов Євгеній Олександрович – викладач кафедри українознавства і 

лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Українська глютонічна картина  світу у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Руденко Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін, Харківський державний 

університету харчування та торгівлі. 

 

Місце антиномій у структурно-функціональному дослідженні українського 

традиційного весільного обряду 

Кухаренко Олександр Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри телерепортерської майстерност, Харківська державна академія 

культури. 

 

 

 

 

 

Секцiя 2 

 

Біографічні коди творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. 

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – батько української прози 

 



21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд. 228-А 

Керiвники: к.ф.н. Веретюк Тетяна Володимирівна, к.ф.н., доц. Лук’янова Ольга 

Сергіївна  

 

Л. Г. Фрізман – дослідник творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Козлова Алла Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

світової літератури, декан факультету славістики, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Г. Квітка-Основ’яненко як журналіст і редактор 

Лук’янова Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української та світової літератури, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Тип пройдисвіта в драматургії Г. Квітки-Основ’яненка (на матеріалі 

"Шельменко-волосний писар", "Шельменко-денщик") 

Веретюк Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри української та світової літератури, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Вплив усної народної творчості на художню прозу Г. Квiтки-Основ’яненка 

Гаврилова Олена Валентинівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Гендерний аспект у творчості Г. Квітки-Основ’яненка (на матеріалі 

прозових творів "Козир-дівка", "Сердешна Оксана", "Щира любов") 

Повар Марина Григорівна — кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

української та світової літератури, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

 

Гротескові маркери "Салдацького патрету" Григорія Квітки-

Основ’яненка 

Савченко Оксана Михайлівна – викладач кафедри методики викладання мов і 

літератури, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

 

Новітні підходи до вивчення творчості Г. Квiтки-Основ’яненка у школі 

Глушич Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української та світової літератури, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

 

Секцiя 3 

 

Особливості лексики творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

 



21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд. 215-А 

Керiвники: к.ф.н., доц. Павлова Інна Андріївна, к.ф.н., доц. Міняйло  Роман 

Вікторович  

Квітчина мова та Біблія 

Даниленко Андрій Іванович – повний професор кафедри сучасних мов і 

культур Пейсівського університету (м. Нью-Йорк, США). 

 

Дещо про мову творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Ярещенко Артур Петрович – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

методики вивчення мов і літератури, КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти». 
 

Лексичні засоби створення жіночих образів у комедіях Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка та Ю. Коженьовського 

Артюх Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Специфіка структурно-семантичної організації анафоричних надфразних 

єдностей у тексті повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма" 

Губарева Галина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 

 

Діалектна лексика у творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка 

Запорожська Дар'я Миколаївна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Лексика рибальства в художніх творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Міняйло Роман Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української лінгвістики, літератури та методики навчання, Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія. 
 

Економічні терміни побутово-ділового дискурсу творчості Григорія 

Квітки-Основ’яненка 

Мозер Майя Євгеніївна – аспірант кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут 

філології. 
 

Лексико-семантичні засоби вираження кількості у творах Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 

Павлова Інна Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 



Особливості української мови на Слобожанщині: Г. Квітка-Основ’яненко 

в обробці О. Потебні 

Чевичелова Олена Олександрівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 
 

Секцiя 4 

 

Граматичні особливості художнього тексту Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

 

21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд. 225-А 

 

Керiвники: к.ф.н., проф. Олексенко Олена Андріївна, к.ф.н. Халіман 

Оксана Володимирівна 

 

Мовне вираження категорії міри й ступеня якості в прозі Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 

Олексенко Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Синтаксичні особливості прози Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Стаканкова Тамара Петрівна – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 

Функційний потенціал займенника в мовленнєвій практиці персонажів 

прози Г. Ф. Квітки-Основ’яненка  

Калашник Оксана Вікторівна – викладач кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Стилістико-синтаксичні особливості оповіді у творі Г. Квітки-

Основ’яненка "Салдацький патрет" 

Калашник Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 
 

Структура й семантика похідних прикметників у творах Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 

Новікова Євгенія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 
 

До питання фунціювання порівнянь у текстах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Тимченко Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 

 



Складнопідрядні речення з корелятами якісно-кількісної семантики у 

творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Ткач Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українознавства i лiнгводидактики, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Функційний потенціал імператива у висловленнях релігійної семантики 

(на матеріалі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) 

Умрихіна Любов Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Каузативні конструкції в оповіданнях Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Халанська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

Граматика оцінки в проекції на творчість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Халіман Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, докторант 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

Предикати внутрішнього стану / ставлення носія: етнолінгвістичний вимір 

Шрамко Руслана Григорівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови, Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В. Г. Короленка. 

 

Синтаксичні засоби експресії у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Щербакова Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди; 

 

Бєляєва Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

Синтаксичні особливості авторської оповіді Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в 

повістях "Маруся" та "Козир-дівка" 

Чернушенко Ніна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

 

Секція 5 

 

Художній текст Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в лінгвокогнітивному та 

прагматичному вимірах 



 

21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд. 218-Б
3
 

Керiвники: к.ф.н., доц. Осіпова Тетяна Федорівна, к.ф.н., доц. Піддубна 

Наталія Віталіївна 

 

Архетипність природних стихій у мовотвочості Григорія Квітки-

Основ’яненка 

Бєлінська Валерія Євгенівна – аспірант кафедри української мови, Харківський 

національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Вербалізація концепту щастя в текстах Г. Квітки-Основ’яненка 

Ільєнкова Вікторія Віталіївна — аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Вербалізація осуду в публіцистиці Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Коваленко Юлія Володимирівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Прагматика невербального в художньому тексті (на матеріалі "Словника 

мови творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка") 

Осіпова Тетяна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

Світова традиція й національні особливості вербалізації феномену страху 

в прозі Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Сазонова Ярослава Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської фонетики і граматики, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

Вербалізація сакрального в прозі Г. Квітки-Основ’яненка 

Піддубна Наталія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

Мовне вираження духовних цінностей у мовотворчості Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 

Черненко Ольга Ігорівна – аспірант кафедри української мови, Харківський 

національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Средства создания метадискурсивного пространства в повести 

Г. Ф. Квитки-Основьяненко "Солдатский портрет" 

Шишкіна Валерія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 



Гендерні особливості мовної поведінки в дискурсі суперечки (на матеріалі 

твору Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Маруся") 

Юр’єва Жаннетта Альбертівна – викладач кафедри практики усного і 

писемного мовлення, Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди. 
 

 

Секцiя 6 

 

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко у творчій парадигмі  

українських та російських письменників 

 

21 листопада 14-00, 22 листопада 10-00, ауд. 218-Б
1
 

Керiвники: к.ф.н., доц. Хоменко Галина Іванівна, 

к.ф.н. Муслієнко Олена В’ячеславівна 

 

Образ дитини у творчості Л. М. Толстого та Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 

Кузнецова Олена Сергіївна – аспірант кафедри світової літератури, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Тіло в парадигмі сентименталізму (Г. Ф. Квітка-Основ’яненко "Маруся", 

М. Хвильовий "Сентиментальна історія") 

Муслієнко Олена В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри української та світової літератури, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Средства авторизации в прозе Т. Г. Шевченко и Г. Ф. Квитки-

Основьяненко 

Пономаренко Людмила Володимирівна – аспірант кафедри слов’янських мов, 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Григорій Квітка-Основ’яненко як «мертвий автор» на карті 

перепрочитання Миколи Хвильового 

Хоменко Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української та світової літератури, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 
 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ 

22 листопада, 13-00, ауд. 221 А  

 

Звiти керiвникiв секцiй 
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