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Кирила і Мефодія 
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 Організаційний комітет конференції  

Юрій Бойчук — ректор Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди; доктор педагогічних наук, член-кореспондент 
НАПН України (Україна)  

Павло Гриценко — директор Інституту української мови Національної 
академії наук України, доктор філологічних наук, професор (Україна) 

Світлана Бережна — проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди; доктор філософських наук, професор (Україна)  

Володимир Борисов — проректор з навчально-наукової роботи Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; кандидат 
філологічних наук, доцент (Україна) 

Костянтин Голобородько — декан українського мовно-літературного 
факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педа-
гогічного університету імені Г. С. Сковороди; доктор філологічних наук, професор 
(Україна)  

Олена Маленко — завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 
доктор філологічних наук, професор (Україна). 

Страшимир Цанов — доктор, професор, завідувач кафедри історії та теорії 
літератури Шуменського університету імені Єпископа Константина Преславського 
(Болгарія) 

Ольга Петришина — завідувачка кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка; кандидат філологічних наук, доцент (Україна). 

Світлана Корнієнко — докторантка кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; кандидат філо-
логічних наук, доцент (Україна) 

Місце проведення конференції:  
Харківський національний педагогічний університет  
імені Г. С. Сковороди 

Регламент роботи конференції: 
11.45 –12:00 Включення в ефір  
12:00 – 15.00 Пленарне засідання 
15.00 – 15.15 Перерва  
15:30–18:30 Секційні засідання 

Доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв.  
Доповіді на секційних засіданнях — до 10 хв.  
Обговорення — до 5 хв. 
Робочі мови конференції: усі слов’янські, англійська.  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Привітання ректора Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента 
НАПН України  
Юрія Бойчука  

Привітання директора Інституту української мови Національної академії наук 
України, доктора філологічних наук, професора 
Павла Гриценка 

Привітання директорки Інституту літератури Болгарської академії наук 
Пенки Ватової 

Привітання завідувача кафедри історії та теорії літератури Шуменського універ-
ситету імені Єпископа Константина Преславського, доктора, професора 
Страшимира Цанова 

Привітання декана українського мовно-літературного факультету імені 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, доктора філологічних наук, професора  
Костянтина Голобородька 

Привітання завідувачки кафедри української мови та методики її навчання 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, кандидата філологічних наук, доцента 
Ольги Петришиної 

Модерація пленарного засідання: 

Олена Маленко 
завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; доктор філологічних 
наук, професор  

Лариса Кравець 
доктор філологічних наук, професор кафедри філології Закарпатського угорського 
інституту імені Ференца Ракоці ІІ . Україна. 



ДОПОВІДІ 

Болгарсько-українська взаємодія в пізнанні українського мовного конти-
нууму.  

Гриценко Павло 
доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН 
України. Україна. 

Из историята на българо-украинските литературни връзки през XVI–XVIII вeк. 
Мілтенова Анісава 
професор, доктор Інституту літератури Болгарської академії наук. Болгарія. 

Мова перекладу як механізм міжкультурних зв’язків. 
Єрмоленко Cвітлана  
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української 
мови НАН України. Україна. 

Методологійні засади останньої редакції українського правопису на тлі 
слов’янського орфографічного досвіду. 

Степаненко Микола 
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

«Лудата» на Елин Пелин — Иов ситуацията в контекстите на социалното  
и екзистанционалното. 

Цанов Страшимир  
професор, доктор, завідувач кафедри історії та теорії літератури  
Шуменського університету імені Єпископа Константина Преславського. 
Болгарія. 

Категорія модальності в історії мовознавства. 
Бріцин Віктор  
доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту 
мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. Україна. 

Епістемічна можливість: когнітивні механізми декодування модальності. 
Горголюк Ніна 
кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 
Інституту української мови НАН України. Україна. 

Кирил и Методий във възрожденската памет: споделени фигури на спомена.  
Спасова Андріана 
головний асистент, доктор Інституту літератури Болгарської академії наук. 
Болгарія. 



Мовні та позамовні аспекти лексичного значення слова. 
Степанченко Іван 
доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та словʼян-
ських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна. 

Една съвременна проява на апотропейната функция на езика. 
Гаравалова Іліяна  
доцент, доктор Інституту болгарської мови імені Професора Любомира Андрей-
чина Болгарської академії наук. Болгарія. 

Делото на светите братя Кирил и Методий в националната доктрина на 
българите през ХӀХ век.  

Георгієва Мілена 
асистент, доктор Шуменського університету імені Єпископа Константина 
Преславського. Болгарія. 

Джерела стилістичної досконалості мови українських перекладів у творчості 
літературних поколінь ХХ ст. 

Ткач Людмила 
доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Черні-
вецького національного університету імені Юрія Федьковича. Україна. 

Бесарабци — преводачи на първата драма на български. 
Налбантова Елена 
професор, доктор Великотирновського університету імені Святих Кирила та 
Мефодія. Болгарія. 

Тексти війни: ситуативно маркована анормативність і нові акценти норми.  
Сюта Галина 
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, 
культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. 
Україна. 

Інтерпретація біблійних образів в мові української поезії воєнного періоду. 
Кравець Лариса  
доктор філологічних наук, професор кафедри філології Закарпатського угорського 
інституту імені Ференца Ракоці ІІ . Україна. 

Домінантні концепти в сучасному поетичному мовомисленні. 
Голобородько Костянтин  
доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного 
факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 



Розвиток тези В. фон Гумбольдта «мова — це духовна енергія народу»  
в працях професорів Харківського університету І половини ХІХ ст.  

Маленко Олена 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгво-
дидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна.  

Формування ціннісних орієнтирів майбутнього вчителя-словесника в умовах 
війни. 

Петришина Ольга  
кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри української мови та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Україна. 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. Актуальні питання наукового вивчення слов’янських мов 

Модератори: доктор філологічних наук, доцент Ярослава Сазонова  
      кандидат філологічних наук, доцент Любов Умрихіна 

Ідеалема «свій – чужий» у сучасній українській прозі про мігрантів і мі-
грацію. 

Бибик Світлана 
доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН 
України. Україна. 

Мовно-образні знаки в поетичному дискурсі Олекси Ющенка. 
Беценко Тетяна 
доктор філологічних наук, професор; Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А. С. Макаренка. Україна. 
Тєлєжкіна Олеся 
доктор філологічних наук, доцент; Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова. Україна. 

Ареальна та ідіолектна атрибуція історичного словника лінгвістичних 
термінів. 

Казимирова Ірина 
кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 
граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України. 
Україна. 



Славянски езикови маркери за етническа (само)идентичност. 
Колєва Красимира 
доцент, доктор Шуменського університету імені Єпископа Константина Пре-
славського. Болгарія. Мелітопольський державний педагогічний університеті 
імені Б. Хмельницького. Україна. 

Диалектологията в интернет.  
Котева Маргарита 
головний асистент, доктор Інституту болгарської мови імені Професора Любо-
мира Андрейчина Болгарської академії наук. Болгарія. 

Публіцистичний дискурс як середовище формування лінгвокультурної 
пам’яті.  

Коць Тетяна 
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики, 
культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. 
Україна. 

Латинізми в сучасному українському публіцистичному дискурсі: семантико-
прагматичний аспект. 

Куліченко Алла 
доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького держав-
ного медичного університету. Україна. 

Українсько-південнослов'янські паралелі метафоризованої рибальської 
лексики. 

Міняйло Роман 
доктор філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури 
та методики навчання КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». 
Україна. 

Когнітивна модель успішної наукової комунікації. 
Палатовська Олена  
доктор філологічних наук, завідувач кафедри, Київський національний лінгвіс-
тичний університет. Україна.  

Лінгвокультурологічна інтерпретація фразеологізмів східнослов’янських та 
китайської мов із семантикою «відсутність світла». 

Радчук Ольга 
доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’ян-
ських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна. 



Граматична метафора в українському політичному дискурсі (на прикладі 
займенника воно). 

Сазонова Ярослава 
доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської фонетики і гра-
матики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна. 

Універсальний знаковий комплекс «світове дерево» в українських колядках 
та щедрівках.  

Скоробогатова Олена 
доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’ян-
ських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна. 

Мовленнєві акти агресивного характеру в аспекті лінгвоаксіології. 
Халіман Оксана 
доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Херсонські ландшафти в словесному моделюванні Анатоля Кичинського. 
Бєлінська Валерія 
доктор філософії, викладач кафедри іноземних мов Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Україна. 

Німецький романтизм і Харківська школа романтиків: мова поезій 
Й. Шиллера і М. Костомарова. 

Богданова Ірина 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки 
Національного університету цивільного захисту України, м. Харків. Україна. 

Проблема рецепції та інтерпретації терміна сучасного освітнього дискурсу. 
Борисов Володимир 
кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчально-наукової роботи 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Семантичне поле неологізмів у сучасній українській мові під час війни.  
Бочарова Ірина 
доцент кафедри іноземних мов факультету маркетингу ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна. 

До питання про поняттєво-категоріальний інструментарій галузевої 
комунікації в українській лінгводидактиці. 

Букій Анна 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 



Культура мандрування: лінгвокраєзнавчий аспект. 
Варич Наталія 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Професійна лексика інформаційно-комп’ютерної сфери: до питання 
ідентифікації галузевої термінології.  

Гаврилова Олена,  
старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного універ-
ситету міського господарства імені О. М. Бекетова. Україна. 

Болгарські говірки фракійського типу в Україні. 
Георгієва Світлана  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і слов‘янського мово-
знавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Україна.  

Регулятивні параметри текстів меню сучасних українських кав’ярень.  
Галаур Світлана 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та іно-
земних Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Україна. 

Іншомовні запозичення в українському професійному вжитку спортовців. 
Головата Лариса 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка. Україна. 

Складне речення в художньо-поетичній оповіді Віктора Тимченка.  
Голтвеницька Маргарита 
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки української та 
іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Україна. 

Лінгводидактичні параметри категорії суб'єктивної оцінки в українській 
мові. 

Дейна Людмила 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Прийменниково-іменникові темпоративи в художньому дискурсі Григорія 
Сковороди в зіставленні із сучасною прийменниково-відмінковою системою.  

Дерев’янко Людмила 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та 
документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка». Україна. 



Принципи відбиття фразеологічної синонімії в слов’янській лексикографії. 
Дерій Аліна 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Церковнослов'янізми  в офіційно-діловій комунікації релігійного дискурсу: 
текст Прохання.  

Дрофяк Богдана 
аспірантка Інституту української мови Національної академії наук України; 
викладач кафедри Священного Писання Київської православної богословської 
академії. Україна. 

Прости изречения с отстъпителна семантика в романа «Летопис на смутното 
време» от Вера Мутафчиева.  

Ілієва Донка  
докторантка Русенського університету імені Ангела Кинчева. Філіал — Сілістра. 
Болгарія. 

«Згущення» займенникових форм як засіб повтору в інтимній ліриці Вадима 
Крищенка. 

Калашник Оксана 
кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Особливості функціювання українських прийменників і прийменникових 
еквівалентів із загальним значенням локалізації за ознакою близькості / 
віддаленості.  

Кисла Наталія  
кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Контекст як актуалізатор фразеологічного значення в медійному дискурсі. 
Князь Тетяна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Державного 
біотехнологічного університету. Україна. 

Мовні координати професійної освіти в економічному університеті. 
Козловська Лариса  
кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри бізнес-лінгвістики 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана». Україна. 

Лінгвопоетизація воєнного досвіду в аматорській поезії учасників АТО (ООС). 
Колосова Ольга 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри українознавства і лінгво-
дидактики Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. Україна. 



Сурядні словосполучення в курсі української мови середньої ланки освіти: 
новий погляд на природу словосполучення.  

Комлик Наталія 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Изучаването и преподаването на български език в Таврия: предизвикателства 
и перспективи. 

Корнієнко Світлана  
кандидат філологічних наук, доцент, докторантка кафедри української мови 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Україна. 

Екзотизми та варваризми в українській мові (на матеріалі економічної 
термінології). 

Краснопольська Марія 
викладач кафедри іноземних мов факультету маркетингу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна. 

Ідіоматичні вирази в художньому тексті. 
Краснопольська Наталія 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна. 

Семантичні й структурні трансформації у фразеологізмі МОЯ ХАТА 
СКРАЮ. 

Лебеденко Юлія  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Неологізми сучасного українського медіапростору. 
Лептуга Олена 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Національного 
університету цивільного захисту України, м. Харків. Україна.  

Англізми в українському комунікативному просторі. 
Литвиненко Ольга 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Національного 
університету цивільного захисту України, м. Харків. Україна.  

Жаргонна лексика в сучасному публіцистичному дискурсі: семантико-
прагматичний вимір. 

Лукаш Наталія 
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
Україна. 



Особливості спілкування сучасної молоді (лексико-семантичний аспект). 
Миколенко Тетяна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка. Україна. 

Мариністична картина світу в українських перекладах творів Ернеста 
Гемінґвея.  

Міняйло Наталія  
доктор філософії з філології, викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної 
комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. Україна. 

Особливості говірки с. Переліски Бродівського району. 
Наливайко Марія  
кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка. Україна. 

Прагматичні функції метафори в модерністській поезії Т. С. Еліота й 
М. Семенка. 

Невська Юлія 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської фонетики і граматики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Діалектне мовлення в сучасному дискурсивному просторі. 
Павлова Інна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Авторські трансформації традиційних фразеологічних одиниць у детективах 
Весели Люцканової.  

Пашинська Людмила 
кандидат філологічних наук, доцент; Київський національний лінгвістичний 
університет. Україна.  

Граматичні параметри суб'єктивної модальності в українській мові. 
Педченко Світлана 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Інформаційно-комунікативний наратив у сучасних умовах протистояння війні. 
Переяслов Віталій 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та української 
мови Харківського національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут». Україна. 



Власні імена в романі Володимира Малика «Таємний посол»: культурно-
репрезентативна функція (лінгвокомпаративний аналіз). 

Петрова Озель Лілія  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Особливості функціонування етикетного мовленнєвого жанру «побажання» 
в українській і польській мовах. 

Піддубна Вікторія  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Синтаксис і словотвір: міжрівневі зв’язки. 
Пігур Мирослава  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володи-
мира Гнатюка. Україна. 

Nazwy własne i ich derywaty w języku polskim jako element argumentacji we 
współczesnym dyskursie antysemickim. 

Пігурська Єва 
кандидат наук, кафедра лінгвістичної романістики і порівняльних досліджень 
Познанського університету імені Адама Міцкевича. Польща. 

Мовні засоби вербалізації концепту «дестинація» в сучасному українському 
медіапросторі. 

Полєжаєв Юрій  
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри іноземних мов 
професійного спілкування Національного університету «Запорізька політехніка». 
Україна. 

Прояви якісної асиметрії на рівні складносурядних зіставно-протиставних 
речень.  

Полозова Олена  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Актуальні питання лексикології, фразеології, граматики слов'янських мов. 
Прийма Лада 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 



Германізми в мові українських дум: семантика й прагматика.  
Рахно Михайло 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
Україна. 

Труднощі й засоби перекладу безеквівалентної лексики. 
Рижченко Ольга 
кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри мовної підготовки Націо-
нального університету цивільного захисту України, м. Харків. Україна. 

Семантика глютонімів у контексті української народної звичаєвості 
Великодня. 

Руденко Світлана  
кандидат філологічних наук, професор кафедри мовної підготовки Державного 
біотехнологічного університету. Україна. 

Специфіка відтворення англомовного медичного дискурсу в українських 
перекладах. 

Рябокінь Наталія  
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Університету 
«Україна». Україна. 

Поняття наративу як категорія лінгвопрагматики (висвітлення у славістич-
ному науковому дискурсі). 

Сінна Людмила 
здобувач ступеня доктора філософії кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Епітет як засіб увиразнення часопросторових образів у прозовій мово-
творчості М. Вінграновського. 

Скидан Марина 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Концепт СЛОВО в мовомисленні Степана Сапеляка. 
Скидан Ярослав 
здобувач ступеня доктора філософії кафедри української мови Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Український та світовий контекст ономастичних досліджень: наукові школи, 
діячі, напрями. 

Соприкіна Вікторія  
доктор філософії з філології, викладач кафедри фундаментальної та мовної 
підготовки Національного фармацевтичного університету. 



Перекладацька практика Максима Рильського: українсько-польські творчі 
зв’язки. 

Степаненко Ніна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін і 
методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. Україна. 

Вплив ЗМК на лексикон сучасного студента. 
Терещенко Світлана 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна. 

Концепт віра в українському лінгвокультурологійному вимірі. 
Ткач Ольга  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Сучасний перекладач, вимоги до нього та засоби їх досягнення. 
Торба Оксана 
викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського 
інституту економіки і права Університету «Україна». Україна. 

Граматичне моделювання речення в українській мові у світлі теорії синтаг-
матичного членування. 

Турко Ольга Василівна 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін 
початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Побажальні формули українського фольклору: репрезентація конструкцій 
бажальної модальності. 

Умрихіна Любов 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Лексична колокація як проблема мовознавства й лінгвокультурології. 
Фурат Олена 

здобувачка ступеня доктора філософії кафедри українознавства і лінгво-
дидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди. Україна; викладачка кафедри української мови і літератури відділення 
слов‘янських мов, Стамбульський університет. Туреччина. 

Україна як духовна цінність у поетичному ідіолекті Віктора Бойка. 
Черненко Ольга 
доктор філософії, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови 
Національного технічного університету «ХПІ», м. Харків. Україна. 



Ономастичний континуум роману Антона Дончева «Час вибору». 
Школа Галина 
кандидат філологічних наук, доцент; Київський національний лінгвістичний уні-
верситет. Україна. 

Предикати стану / ставлення суб’єкта як репрезентанти мовної картини світу 
українців: лінгвосоціокультурний аспект. 

Шрамко Руслана 
кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Україна. 

Notæ de Notionibus. Кілька уваг до назви пам’ятки XVII століття. 
Штефан Антон 
здобувач ступеня доктора філософії кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Мовні засоби розмовної стилізації в художній оповіді Олександра 
Вільчинського. 

Штонь Олена 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Україна. 

Секція 2. Слов’янські літератури у світовому культурному контексті. 
Історія слов’янських народів. Етнологія 

Модератори: доктор філологічних наук, професор Фелікс Штейнбук 
      кандидат філологічних наук, доцент Олена Муслієнко 

Литературна история и литературно историзиране.  
Антонова Александра 
доцент, доктор, Інститут літератури Болгарської академії наук. Болгарія. 

У пошуках власного «Я» (на матеріалі роману «Буба» польської письменниці 
Барбари Космовської). 

Грицак Наталія  
доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української та зару-
біжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 



Нобелістика ХХІ ст. Візії Донбасу в художній екзегезі Герти Мюллер. 
Голобородько Ярослав 
доктор філологічних наук, професор кафедри української філології Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет». Україна. 

Интелектуалецът и властта. 
Димитрова Елка 
доцент, доктор філософії, заступник директора Інституту літератури Болгар-
ської академії наук. Болгарія.  

Втрачене «майбутнє» у віршах Миколи Хвильового «Трамвайний лист». 
Криворучко Світлана 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури 
та словʼянських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. Україна. 

Переклад Біблії як лінгвістично-герменевтична проблема.  
Левченко Наталія 
доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Приказката за «Хензел и Гретел» в сериала «Имало едно време» — 
традиционни мотиви и филмова интерпретация.  

Маринова-Панова Марія 
головний асистент, доктор; Софійський університет імені Св. Климента 
Охридського. Болгарія. 

Морални и нравствени норми в началото на българската белетристика. 
Пілева Марія  
науковий співробітник, доктор, Інститут літератури Болгарської академії наук. 
Болгарія. 

Към топографията на средновековната българска столица Плиска.  
Стоянов Светлозар  
асистент, доктор, Шуменський університет імені Єпископа Константина 
Преславського. Болгарія. 

Трансгресивний характер образу «femme fatale» в романі Олеся Ульяненка 
«Серафима». 

Штейнбук Фелікс  
доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських 
студій Університету Коменського в Братиславі. Словаччина. 
Гордієнко Юлія  
старший викладач кафедри мов Університету Коменського в Братиславі. Словаччина. 



Міжнародне значення спадку Степана Руданського та його подання в пост-
інформаційному суспільстві. 

Алексєєв Ігор 
здобувач ступеня доктора філософії кафедри української літератури та журна-
лістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Персонаж и наратив: Берковски в «Миналото» на Стоян Заимов.  
Бойчева Мая 
докторант кафедри історії та теорії літератури Шуменського університету 
імені Єпископа Константина Преславського. Болгарія. 

Сатиричний дискурс романістики Марії Матіос. 
Бородіца Світлана  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Дніпро: романтико-поетичні іпостасі топосу.  
Василенко Яна 
кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Україна. 

Корній Чуковський: «Шевченко – геній молитви і геній прокляття». 
Варенікова Олена 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Творча постать Ярослава Павуляка у контексті української та словацької 
літератур. 

Вашків Леся  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Володимир Гнатюк і Ярослав-Богдан Рудницький біля витоків вивчення 
українсько-канадського фольклору. 

Гапон Леся 
кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Україна. 



Сучасна наукова інтерпретація літературного досвіду Аркадія Аверченка. 
Голобородько Юрій  
здобувач ступеня доктора філософії кафедри зарубіжної літератури та 
слов'янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. Україна. 

Художня візія війни в романі сербського письменника Звонка Карановича 
«Три картини перемоги». 

Данилевич Марія  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

«Ние» на Е. И. Замятин и «Държавата» на Платон — интертекстуалност и 
смисъл. 

Заркова Магдалена 
докторант кафедри історії та теорії літератури Шуменського університету 
імені Єпископа Константина Преславського. Болгарія. 

Св. Алексий, Човек Божи — пътят на светостта между Изтока и Запада. 
Ілієв Івелін 
докторант Русенського університету імені Ангела Кинчева. Філіал — Сілістра. 
Болгарія. 

Особливості художнього наративу творів Світлани Алексієвич. 
Кайдаш Карина  
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри зарубіжної літератури та 
слов'янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. Україна. 

Рефлексії українського фольклору в циклі оповідань польського письменника 
Анджея Сапковського «Відьмак». 

Кучма Наталія  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Засоби відтворення російською мовою каламбурів у словацьких анекдотах.  
Мадей Єлизавета 
аспірантка кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету 
Коменського в Братиславі. Словаччина.  

Повість «Ирій» В. Дрозда: абсурд у структурі химерної прози.  
Муслієнко Олена 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 



Українсько-болгарське культурне піднесення в ХІХ ст. у контексті «слов’ян-
ського відродження».  

Нестеренко Наталя  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики Хар-
ківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Деконструкція в інтерпретації постмодерного роману: сімейна сага Олега 
Коцарева «Люди в гніздах».  

Румянцева-Лахтіна Оксана 
здобувачка ступеня доктора філософії кафедри української літератури та 
журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Маркери ідентичності українців у вимірі етнопсихології. 
Скрипник Надія  
викладач кафедри психології Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Ідея гуманізму у прозі В. Бикова й О. Гончара. 
Скуратко Тетяна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літера-
тур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Амбівалентне сприйняття грошей в українському фольклорі. 
Трачук Катерина  
здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти факультету філології і 
журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Україна. 

Етноментальні коди українського народу: до проблеми національної 
ідентифікації. 

Ушакова Ірина 
кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету цивільного захисту 
України, м. Харків. Україна. 

Володимир Сосюра і Микола Неврлий: творчий діалог. 
Царик Любов  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної 
літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

«Спътници» на Георги Райчев и символизма. 
Шалаверова Галина 
докторантка Шуменського університету імені Єпископа Константина 
Преславського. Болгарія. 



Секція 3. Освітологія. Лінгводидактика вищої школи. Методика навчання 
мови в закладах загальної освіти 

Модератори: кандидат філологічних наук, доцент Ольга Петришина 
    кандидат філологічних наук, доцент Світлана Марцин 

Шляхи формування орфографічної компетентності в умовах реформ 
українського правопису. 

Голобородько Євдокія 
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Україна. 

Професионално портфолио на педагогическите специалисти — същност и 
функции.  

Міланова Евеліна  
доктор Софійського університету імені Святого Климента Охридського. 
Болгарія. 
Заркова Поліна  
доктор Софійського університету імені Святого Климента Охридського. 
Болгарія. 

Організація самостійної роботи студента фаху «перекладач».  
Грінченко Наталія 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Університету 
«Україна». Україна.  

Особливості підготовки сучасного перекладача в умовах дистанційного 
навчання.  

Данилюк Людмила  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Університету 
«Україна». Україна.  

Формування ідентитету українців під час вивчення державної мови в умовах 
війни та вимушеної еміграції. 

Дідук-Ступ'як Галина  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Україна. 

Деякі нові тенденції у викладанні української мови студентам-нефілологам. 
Колеснікова Ірина 
доктор філологічних наук, професор кафедри бізнес-лінгвістики ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна. 



Формування орфографічної компетентності майбутніх учителів нефілоло-
гічних спеціальностей. 

Криськів Мирослава 
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української мови та методики її 
навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка. Україна. 

Формування навичок читання на заняттях української мови в іноземних 
студентів на середньому рівні. 

Марцин Світлана  
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Україна. 

Активізація комунікативного потенціалу старшокласників у процесі 
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.  

Одайнік Світлана 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Україна. 

Формування навичок публічного мовлення учнів старших класів в умовах 
дистанційної освіти. 

Штафірна Лілія  
здобувачка ступеня доктора філософії факультету філології і журналістики 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Україна. 

Секція 4. Слов’янське мовознавство, літературознавство, лінгводидактика  
в наукових дослідженнях магістрів 

Модератори: кандидат філологічних наук, доцент Ольга Ткач 
                        кандидат філологічних наук, доцент Наталя Нестеренко 

Тюркські запозичення в українській мові: лексико-семантичні й структурно-
граматичні параметри. 

Бирченко Наталія 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Вербалізатори концепту любов в українських родинно-побутових піснях. 
Бойченко Тетяна 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 



Вербалізація концепту щастя в художній картині Лесі Українки (на тексто-
вому матеріалі мініатюри «Щастя»). 

Вагаршакян Яна 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Специфіка функціонування топонімів у художній текстах: склад, структура й 
семантика. 

Герасименко Тетяна 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Роль літературно-художніх антропонімів в історичному романі Павла 
Загребельного «Диво». 

Гладка Валентина 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Художні вербалізатори концепту доля в поетичній картині Ліни Костенко (на 
текстовому матеріалі збірки «300 поезій»). 

Ельшейдт Анастасія 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Функції мовностилістичних засобів у текстах українських замовлянь. 
Мієнко Олена  
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Компліментарні висловлення як засіб свідомого стимулювання спілкування 
дев’ятикласників. 

Паланська Ганна 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Характерні риси калчевського діалекту як представника чийшиської говірки.  
Плеханова-Перелі Марина 
магістр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Україна. 

Література для підлітків: проблема жанру. 
Радченко Яна 
магістр кафедри української літератури та журналістики імені проф. Леоніда 
Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. Україна. 



Новітні англійські запозичення: джерела входження в сучасну лексичну 
систему української мови. 

Ряполова Катерина 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Розвиток усного мовлення в учнів 5 класу на інтегрованому уроці 
української мови та літератури. 

Сергієнко Катерина  
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Вербалізація почуття заздрості в художньому ідіостилі І. Нечуя-Левицького 
(на матеріалі повістей «Кайдашева сім’я» і «Микола Джеря»). 

Сідаш Катерина 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Формування інфомедійної грамотності на уроках української мови в 5 класах 
НУШ. 

Стадник Наталія 
магістр факультету філології і журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна. 

Метафори із солярним компонентом у поетичній картині світу  
Б.-І. Антонича. 

Цільова Зоя 
магістр кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Україна. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української 
мови в 5–6 класах НУШ. 

Ягнич Мар’яна  
магістр факультету філології і журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Україна.


