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Відкриття конференції 
(конференц-зал) 

 
1. Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
2. Кольцун Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

перший проректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
3. Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 

4. Чорна Ліана Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, декан 
факультету української філології та соціальних наук Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету. 

5. Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, 
завідувач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Секція №1 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

(ауд. 308) 
Керівник: доц. Топчій Л. М. 

 
1. Бойко Ірина – магістрант ННІ журналістики та філології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г. І. ). 
Номінація особи в романі В. Лиса «Країна гіркої ніжності» 

2. Буряченко Ольга – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (наук. кер. – доц. Домрачева І. Р.). 
Статус і функції обставинних семантико-синтаксичних відношень 

3. Волошина Катерина – магістрант факультету української філології та 
соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(наук. кер. – доц. Циганок І. Б.). 
Типологія соціальних діалектизмів в українській мові 

4. Вознюк Яна – магістрант ННІ журналістики та філології, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г. І. ). 
Лексико-семантичні групи сленгізмів у мережі Інтернет 

5. Ворожбян Анна – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (наук. кер. – ст. викл. 
Митько Н. А.) 
Фразеологічні синоніми і фразеологічні варіанти у творах О. Чорногуза 

6. Гордєєва Катерина – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (наук. кер. – доц. Мозгунов В. В.). 
Лексико-граматичні експлікатори модальної семантики в українській мові 

7. Гримашевич-Шваб Катерина – магістрант ННІ журналістики та філології, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (наук. кер. –
 доц. Гримашевич Г. І. ). 
Парцельовані конструкції як засіб мовної виразності у творах М. Матіос 

8. Кисельова Катерина – магістрант факультету української філології та 
соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(наук. кер. – доц. Циганок І. Б.). 
Етнофразеологізми з компонентом антропонімом в українській та болгарській 
мовах 

9. Маркова Тетяна – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (наук. кер. – доц. Домрачева І. Р.). 
Вияв сукупних особливостей іменника в сучасній українській мові 

10. Мартинова  Валентина – магістрант ННІ журналістики та філології, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (наук. кер. –
 доц. Гримашевич Г. І. ). 
Топоніми як складова ономастичного простору роману Винничука «Аптекар» 

11. Неліпа Аліна – магістрант філологічного факультету, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса (наук. кер. – ст. викл. Митько Н. А.). 
Явище варіативності в говірці с. Павлівки Мар’їнського району Донецької 
області 

12. Прищак Віра – магістрант філологічного факультету, Донецький національний 
університет імені Василя Стуса (наук. кер. – доц. Домрачева І. Р.). 
Функціонування сукупних дієслів на словотвірному рівні 



13. Проданова Людмила – магістрант факультету української філології та 
соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(наук. кер. – доц. Делюсто М. С.). 
Числівники як засіб репрезентації кількості в сучасній українській мові 

14. Сівак Тетяна – магістрант факультету української філології та соціальних наук, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 доц. Циганок І. Б.). 
Інвективи як художній засіб  

15. Тищенко Анастасія – студентка ІІ курсу Інституту журналістики, Київський 
університет імені Б. Грінченка (наук. кер. – доц. Тищенко Т. М.). 
Мовна гра в рекламному дискурсі м. Умані 

16. Тютюнник Дар’я – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (наук. кер. – проф. Коваль Л. М.). 
Гендерні особливості як критерій мовленнєвої поведінки 

17. Хлистова Наталя – магістрант факультету української філології та соціальних 
наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 доц. Топчій Л. М.). 
Світовідчуття та національна позиція мовосвіту Ліни Костенко 

18. Чорна Карина – магістрант філологічного факультету, Донецький 
національний  університет імені Василя Стуса (наук. кер. – 
доц. Мозгунов В. В.). 
Денотативно-референційний зміст особових імен українців 
 

 
Секція №2 

УКРАЇНСЬКІ ДІАЛЕКТИ В СИНХРОНІЇ І ДІАХРОНІЇ 
(конференц-зал) 

Керівник: доц. Делюсто М. С. 
 

1. Бошкова Олеся – магістрант факультету української філології та соціальних 
наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 доц. Делюсто М. С.). 
Обрядова  лексика в українських південнобессарабських говірках 

2. Дворочук Олена – магістрант факультету української філології та соціальних 
наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 проф. Колесников А. О.). 
Українська говірка с. Новоселівка Арцизького району Одеської обл.: генетична 
основа і динаміка  

3. Денисюк Олександра – студентка ІV курсу факультету української філології, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. 
– доц. Денисюк В. В.) 
Назви релігійних свят у говірці с. Дмитрушки Уманського району Черкаської 
області 

4. Джугір Оксана – магістрант факультету української філології, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. – 
доц. Тищенко Т. М.) 
Номінація шлюбної пари  в говірках Любашівського району Одеської області 



5. Дядьора Наталія – магістрант факультету української філології, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. – 
доц. Тищенко Т. М.) 
Регіональні словники як джерело вивчення подільського говору 

6. Кабалюк Альона – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики 
імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Гороф’янюк І. В.). 
Зі спостережень над динамікою лексичного складу говірки села Сьомаки 
Жмеринського району Вінницької області 

7. Копанська Алла – магістрант факультету української філології та соціальних 
наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 доц. Делюсто М. С.). 
Методи і прийоми навчання української мови в діалектному середовищі  

8. Лихожін Діана – студентка ІV курсу факультету української філології, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. 
– доц. Тищенко Т. М.). 
Назви дітей у говірках Шполянського району Черкаської області 

9. Луценко Анна – магістрант факультету філології й журналістики імені Михайла 
Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського (наук. кер. – доц. Гороф’янюк І. В.). 
Зі спостережень над семантичною варіативністю в ТГЛ назв їжі та напоїв у 
центральноподільських говірках 

10. Олійник Зінаїда – магістрант факультету української філології, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. – 
доц. Тищенко Т. М.). 
Номінація обрядодій  весільного обряду в говірках Херсонщини. 

11. Парпуланська Марія – магістрант факультету української філології та 
соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(наук. кер. – проф. Колесников А. О.). 
Діалектні риси української говірки села Надеждівка Арцизького району 
Одеської області 

12. Потєєва Оксана – магістрант ННІ журналістики та філології, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г. І. ). 
Відображення фонетичних середньополіських рис говірки с. Шоломки 
Овруцького району Житомирської області в діалектних текстах 

13. Харенко Софія – студентка ІІІ курсу факультету української філології, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (наук. кер. 
– доц. Тищенко Т. М.). 
Особливості освоєння запозиченої лексики в говірках Монастирищенського 
району Черкаської області. 

14. Чабанюк Наталія – магістрант ННІ журналістики та філології, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г. І. ). 
Із лексики сучасного весільного обряду говірки с. Кустівці Полонського району 
Хмельницької області 

15. Чебан Олена – магістрант факультету української філології та соціальних наук, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. –
 доц. Делюсто М. С.). 
Проблематика дослідження степового говору в українській діалектології 



16. Ямцун Інна – магістрант факультету філології й журналістики імені Михайла 
Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського (наук. кер. – доц. Гороф’янюк І. В.). 
Фольклорно-етнографічні фонди Насті Присяжнюк як джерело дослідження 
подільського говору 

 
Секція №3 

ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК МОВ ТА ДІАЛЕКТІВ У 
ПОЛІЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(ауд. 303) 
Керівник: доц. Колесникова Л. В. 

 
1. Булгару Вероніка – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (наук. кер. – к. філол. н., ст. викл. 
Кісеолар П. Д.).  
З історії молдавських поселень Ізмаїльського району: загальний огляд 

2. Герлажий Діана – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. Колесникова Л. В.). 
Атрибутивне формы глагола как явление структурной амбивалентности 

3. Діденко Дар’я – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. Колесникова Л. В.). 
Номинализации в поэтическом дискурсе А. С. Пушкина 

4. Дімова Марія – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. Колесникова Л. В.). 
Категория собирательности в морфологической системе имен  

5. Ілуца Олена – студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – к. філол. н., ст. викл. 
Кісеолар П. Д.).  
Весільна лексика говірки села Дмитрівка Кілійського району Одеської обл. 

6. Кондратюк Ірина – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. Колесникова Л. В.). 
Субстантивация как иммиграционный процессс в русском языке 

7. Чернова Віоріка – студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (наук. кер. – к. філол. н., ст. викл. 
Кісеолар П. Д.).  
Лексичні запозичення у румунському мовленні півдня Одещини 

 
Секція №4 

ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ І СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ 

(ауд. 306) 
Керівник: проф. Райбедюк Г. Б. 

 
1. Арменчу Марина – магістрант факультету української філології та соціальних 

наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. 
Соколова А. В.). 
Міфопоетика творів Т. Шевченка у науковому дискурсі 



2. Блюдіна Алла – магістрант факультету української філології та соціальних 
наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (наук. кер. – доц. 
Соколова А. В.). 
Функції літературних онімів у драматургії І. Франка 

3. Винокурова Ксенія – магістрант факультету української філології та соціальних 
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