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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
АНДРУЩЕНКО Олена Анатоліївна – доктор філологічних наук, 

професор, перший проректор Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди – проректор з наукової роботи – голова 

оргкомітету 

ГОЛОБОРОДЬКО Костянтин Юрiйович – доктор філологічних наук, 

професор, декан українського мовно-лiтературного факультету iменi 

Г. Ф. Квiтки-Основ’яненка 

МАЛЕНКО Олена Олегiвна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства i лiнгводидактики 

ОЛЕКСЕНКО Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, 

професор,  завідувач кафедри української мови 

СКОРОБОГАТОВА Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри слов’янських мов 

СТАКАНКОВА Тамара Петрiвна – кандидат філологічних наук, 

професор, декан факультету славiстики 

СТЕПАНЧЕНКО Іван Іванович – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри слов’янських мов  
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ 

15 травня, 10-00, ауд. 401-В 

 

Вступне слово голови оргкомітету доктора філологічних наук, 

професора, першого проректора Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди – проректора з наукової роботи Андрущенко 

Олени Анатоліївни. 

 

Фiлологiчний досвiд у декодуваннi сенсiв поетичного тексту 

Маленко Олена Олегiвна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства i лiнгводидактики, Харківський 

національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Зміна модусу в українських казаннях кінця ХVII ст. 

Ніка Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології, 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 

 

Граматика місцевого відмінка: функційно-прескриптивний аспект 

Загнітко Анатолій Панасович – член-кореспондент Національної 

академії наук України, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, 

Донецький національний університет ім. Василя Стуса. 
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Загнітко Надія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник кафедри загального та прикладного мовознавства і 

слов’янської філології, Донецький національний університет ім. Василя 

Стуса. 

 

Анализ парадигматической структуры стихотворения С. Есенина 

«Не жалею, не зову, не плачу» в оригинале и в переводе на украинский 

язык 

Степанченко Iван Iванович – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди. 

 

Герменевтические разрывы между текстом и читателем 

Мусієнко Валентина Павлівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри російської мови і літератури, Київський національний 

лінгвістичний університет. 

 

Актуализация потенциальных качеств слова в процессе 

поэтического речевого мышления 

Зайцева Ирина Павлiвна Павлівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри світових мов, Вітебський державний 

університет ім. П. М. Машерова (Республіка Біларусь). 

 

Белорусская национальная культура и ее представленность на 

уроках русского языка в учреждениях образования Беларуси  

Николаєнко Сергій Володимирович – доктор педагогічних наук,, 

професор кафедри загального та російського мовознавства, декан 

філологічного факультету, Вітебський державний університет 

ім. П. М. Машерова (Республіка Біларусь). 

 

 

СЕКЦIЙНI ЗАСIДАННЯ 

 

Секцiя 1 . 

Загальнотеоретичнi проблеми аналiзу художнього тексту 

15 травня 13-00, 16 травня 10-00, ауд. 407-В 

Керiвники:  д. ф. н., проф. Олена Олегiвна Маленко,  

к. ф. н., доц. Лебеденко Юлія Миколаївна 

 

Засоби виокремлення об’єкта в художньому тексті 

Андрейко Яна В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки,  Харківська 

медична академія післядипломної освіти. 

 

Регулятивність та її місце в системі категорій художнього тексту 
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Галаур Світлана Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний 

університет ім. В. Г. Короленка. 

 

Доробок Ольги  Муромцевої в галузі культури української мови 

Карікова Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. 

Погляди на мовні інновації в наукових працях О. Г. Муромцевої 

Сухенко Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. 

Явище інтермедіальності в сучасних українських тревелогах 

Моштаг Євгенія Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри іноземних мов, Харківський національний університет 

міського господарства ім. О. М. Бекетова. 

 

Дискурсиви на позначення авторства в епістолах М. Куліша 

Невська Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри 

англійської фонетики і граматики, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Вербалізація категорії інтимізації в поетичній мові Ліни Костенко 

Павлова Інна Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

 

Лексикографія харківської філологічної школи періоду 

українського романтизму 

Черемська Ольга Степанівна  – кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних 

громадян, Харківський національний економічний університет ім. Семена 

Кузнеця. 

 

Непроминущість втіленого в слові 

Черемська Ольга Степанівна  – кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних 

громадян, Харківський національний економічний університет ім. Семена 

Кузнеця 

Жовтобрюх Валентина Федорівна – кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, 

Харківський  національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. 
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Мовні засоби вираження суб’єктивно-іронічної модальності  у прозі 

Василя Слапчука 

Штонь Олена Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський 

національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. 

 

Формування мовної норми в Україні: діахронічний аспект 

Лебеденко Юлія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. 

 

Мовна гра: фонетична організація постмодерного поетичного 

тексту 

Мартакова Анна Валеріївна – викладач мовного відділу, Національна 

академія Національної гвардії України. 

 
Исследование древних текстов П. Лавровским и его вклад в 

развитие языкознания 

Радчук Ольга В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри слов’янських мов, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. 

 
Отражение в тексте народных сказок первичных адаптивных 

потребностей человека  

Стаценко Олена Миколаïвна – аспiрант кафедри слов’янських мов, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 
 

 

Секцiя 2 

Лексика художнього тексту 

15 травня 13-00, 16 травня 10-00, ауд. 407-В 

Керiвники:  д.ф.н., проф. Iван Iванович Степанченко,  

д.ф.н., проф. Анатолiй Тихонович Гулак 

 

Топонім СИБІР в українській поезії крізь призму діахронії 

Браїлко Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання, Полтавський 

національний університет імені В. Г. Короленка. 

 

Стилістична роль літературно-художніх антропонімів роману 

«Червоний» Андрія Кокотюхи 

Вегеш Анастасія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Ужгородський національний університет. 
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Аспекти аналізу лексико-семантичного поля щастя в українській 

мовній картині світу 

Ільєнкова Вікторія Віталіївна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Розвиток лексичних релігійних дериватів в українській мові 

Ковтун Альбіна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

«Мій дирдир». Футбольна лексика в малій прозі Андрія Бондаря 

Процик Ірина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови, Національний університет «Києво-

Могилянська академія». 

 

Літургійна лексика в староукраїнській лексикографії: специфіка 

перекладацької рецепції 
Пуряєва Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

докторант Інституту української мови НАН України. 

 

Німецькі лексичні запозичення у сферах економіки та торгівлі в 

сучасній українській мові 

Скачкова Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри німецької філології, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Історія й сучасний стан дослідження української антропонімії 

(стислий огляд) 

Соприкіна Вікторія Дмитрівна – аспірант кафедри української мови, 

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

 

Неосемантизація як віддзеркалення соціодинаміки в сучасних 

українськомовних засобах масової інформації 

Цуркан Юлія Олегівна – магістрант філологічного факультету, 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 

 

Корпус фразеологізмів роману Марини Гримич «Фріда» і їхня 

текстотвірна функція 

Щербакова Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. 

 

Роль рибальської лексики в художньому тексті 
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Мiняйло Роман Вiкторович – кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови, Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.  

 

Генітивна метафора в новелістиці М.Коцюбинського 

Тимченко Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, в.о. 

доцента кафедри української мови,  Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г.С. Сковороди. 

 

Названия призведений литературы и искусства в ономастическом 

пространстве города 

Арезу Морадi (Iран) – викладач кафедри мовної підготовки ЦМО, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 

 

Роль цветообозначений в художественной прозе Виктории 

Токаревой  

Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови і літератури, Київський національний лінгвістичний 

університет.  

 

Неологізми англійського походження в сучасному політичному 

дискурсі 

Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови і літератури, Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка. 

 

Східнослов’нські фітоніми в історичному художньому дискурсі 

Пащенко Олена Михайлівна – кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови і літератури, Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка. 

 

Позиція номінатора при номінації дегидронімних ойконімів Східної 

Славії 

Бойко Наталія Олексіївна – кандидат  філологічних наук, доцент 

кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, 

Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. 

 

Трансформация парадигматических структур оригинала во 

вторичных текстах пародийного типа (на материале произведений 

Е. А. Евтушенко и пародий на них А. А. Иванова) 

Воробйова Ольга Олександрiвна – аспiрант кафедри слов’янських мов, 

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

 

Глубина текста как средство оценки адекватности перевода 
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Оробiнська Марiя Володимирiвна – кандидат філологічних наук, 

доцент, Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожний унiверситет. 

 

Принципы слияния (темноты) и различимости (света) как основа 

для формирования лирического «Я»  и «Другого» 

Мирошниченко Марiя Павлiвна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач, Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна. 

 

Фразеологізми на позначення різного соціального стану у творах 

Тараса Шевченка 

Князь Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри мовних дисциплін, Харківський національний аграрний 

університет ім. В. В. Докучаєва. 

 

Синкризис в идиостиле Сергея Довлатова (игровой аспект) 

Пушкар Ольга Петрiвна – аспiрант кафедри слов’янських мов, 

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

 

 

Секцiя 3 

Граматика художнього тексту 

15 травня, 13-00, 16 травня 10-00, ауд. 401-В 

Керiвники:  д.ф.н., проф. Олена Олександрівна Скоробогатова,  

к.ф.н., проф. Олена Андріївна Олексенко 

 

Місце займенників в організації поетичного тексту 
Калашник Оксана Вікторівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

 

Семантико-синтаксичні особливості організації порівнянь з 

орудним відмінком у творах В. Стуса 
Крячко Олена Сергіївна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

О грамматических особенностях авторской речи в лирических 

повестях И.С. Тургенева  
Палатовська Олена Володимирівна – кандидат  філологічних наук, 

доцент кафедри російської мови і літератури, Київський національний 

лінгвістичний університет.  

 

Синтаксична організація тексту дипломатичної промови (на 

матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях 

Генеральної Асамблеї ООН в 1962 – 1967 рр.) 
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Канкаш Галина Дмитрівна — аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Функціонування безсполучникових складних речень у 

щоденникових записах О. Гончара 

Марцин Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри мовної підготовки ЦМО, Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна. 

 

Потенціал прономіналізованих мовних одиниць у вираженні 

категорії означеності/неозначеності 
Лабетова Вікторія Михайлівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Изучение морфологической доминанты поэтического текста в 

свете современных научных парадигм 

Самсоненко Наталiя Iгорiвна – аспiрант кафедри слов’янських мов, 

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

 

Особливості структури й семантики оказіоналізмів у 

словотвірному гнізді з вершинами "зима", "весна", "літо", "осінь" 
Пономаренко Валентина Дмитрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна. 

Дудка Олена Олександрівна – старший викладач кафедри української 

мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

 

Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному 

вживанні 
Олексенко Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Контамінована когезія у синтаксемі англійської мультимодальної 

літературної казки 

Карп Марта Андріївна – кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Львівська 

політехніка». 

 

Ступені порівняння прикметників: від порушення норми до традиції 

(на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька «Словотворчість 

незалежної України. 2012–2016») 

Халіман Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

в. о. доцента кафедри української мови, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 
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Безсполучниковість у художніх текстах: прагматичний аспект 
Бєляєва Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди. 

 

Словотворчі можливості іншомовних економічних термінів 

Бугаєвська Юлія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри українознавства, Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет. 

 

Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів 

прийменниково-відмінкової моделі 

Божко Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та практики англійської мови, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

 

Морфологические биномы и полиномы как характеристика 

идиостиля Вадима Левина  

Тарабановська Оксана Миколаївна – старший викладач Харкiвського 

нацiонального унiверситету мiського господарства ім. О. М. Бекетова. 

 

Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: ад’єктивно-

субстантивні словосполучення і шкала композиційної семантики 

Дидик-Меуш Ганна Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу української мови, Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. 

 

Секція 4 

Лiнгвокогнітивний та прагматичний аспекти аналізу художнього тексту 

15 травня, 13-00, ауд. 414-В 

Керiвники:  д.ф.н., проф. Костянтин Юрiйович Голобородько,  

к.ф.н., доц. Піддубна Наталія Віталіївна 

 

Найтиповіші різновиди та прагмастилістичні функції 

анафоричного повтору в мові сучасної української преси 

Горобець Інна Володимирівна – аспірант кафедри української мови, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. 

 

Комунікативно-прагматичні параметри мотивності як аспекту 

змістової організації тексту 
Заоборна Марія Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 
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Мовний образ води у творчості П. Перебийноса 
Бєлінська Валерія Євгенівна – аспірант кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Мовний образ матері в польській поезії ХХ століття 

Калашник Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна. 

Вавришук Славомир (Польща) – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна. 

 

ЛЮБОВ, ЩАСТЯ і СТРАХ у радянській картині світу (про 

функціонування емотивної лексики в українській пресі 1922–1945 років). 

Коротич Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна. 

 

Вербалізація концептосфери «релігія» в українських пареміях 

Піддубна Наталія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень 
Сазонова Ярослава Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри української мови, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Репрезентация концепта «суд» в рассказах русских писателей 

конца XIX – начала XX веков 

Нестеренко Ксенiя Вiкторiвна – кандидат філологічних наук, доцент, 

Нацiональний юридичний унiверситет iм. Ярослава Мудрого. 

 

Изучение речевой стратегии и тактики, исследование выбора 

стратегии поведения языковой личности в конфликтной ситуации 

Юр'єва Жаннетта Альбертiвна – викладач, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

 

Одиниці невербальної семіотики як засоби створення «емоційного» 

портрета героя (на матеріалі повісті М. Лермонтова «Вадим») 

Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри російської мови і літератури, Київський національний університету 

ім. Т Шевченка. 
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Повесть Л. Н. Толстого «Отрочество» как «энциклопедия 

семейных обращений русской лингвокультуры ХIХ века 

Шэнь Биньбинь – аспiрант Нацiонального педагогiчного унiверситетe 

iменi М. П. Драгоманова. 

Теоретичні засади дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові 

Звонко Ганна Олександрівна – кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології, 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 

 

Театралізована вистава «Маланка» як концепт української 

культури 

Плотнікова Наталя Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Харківський 

інститут фінансів КНТЕУ; доцент кафедри іноземних мов, Національний 

фармацевтичний університет. 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСIДАННЯ 

16 травня, 13-00, ауд. 401 В 

 

Звiти керiвникiв секцiй 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 


