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Склад оргкомітету: 

 Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту української мови НАН України. 

 Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Райбедюк Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, 

професор кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Топчий Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Циганок Ірина Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Делюсто Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Платформа Google Meet 

 

09.45 – 10.00 – Онлайн-реєстрація учасників 

10.00 – 10.15 – Відкриття конференції  

10.15 – 12.00 – Пленарне засідання 

12.00 – 13.00 – Перерва 

13.00 – 14.30 – Секційні засідання 

14.30 – 15.00 – Обговорення і прийняття ухвали 

 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.  

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.  

Участь у дискусії та обговоренні – до 5 хв.  

 

 



Відкриття конференції 

10.00 – 10.15 

(https://meet.google.com/kny-unfn-xou) 

Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Татаринов Іван Євгенович – кандидат історичних наук, доцент, декан 

факультету української філології та соціальних наук. 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.15 – 12.00 

Модератор – проф. Гриценко П. Ю. 

(https://meet.google.com/kny-unfn-xou) 

Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту української мови НАН України (Інститут української 

мови НАН України, м. Київ).  

 Удержавлення української мови: проблеми сьогодення 

 

Кіраль Сидір Степанович – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу національної бібліографії (Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського, м. Київ). 

 Мовне питання в епістолярному діалозі Івана Дзюби та Івана Чендея 

 

Шумицька Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики, декан філологічного факультету (Ужгородський 

національний університет, м. Ужгород). 

 Актуалізація ролі державної мови як фактора національної безпеки у 

прикордонних регіонах 

 

Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури (Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Етномовна ситуація в межиріччі Дністра і Дунаю: проблеми 

удержавлення української мови 

 

Шевчук Тетяна Станіславівна – доктор філологічних наук, професор, 

завкафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури 

(Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Патріотичні сюжети в сучасному живописі південної Одещини 

  

Райбедюк Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української мови і літератури (Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Національна ідентичність поетів Придунав’я: індивідуальні модуси 

творчої репрезентації 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

13.00 – 14.30 
Секція №1 

УКРАЇНСЬКІ ДІАЛЕКТИ ЯК ЖИВА НАРОДНА ФОРМА 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Модератор – доц. Делюсто М. С. 

(https://meet.google.com/ugk-shpu-oby) 

Зелінська Оксана Юріївна – доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Лексичне вираження заздрості у східноподільських говірках 

 

Гримашевич Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

завідувач кафедри української мови (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир). 

 Середньополіський етномовний континуум: історія, сучасний стан і 

перспективи дослідження 

 

Марєєв Дмитро Анатолійович – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання 

(Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра  

Довженка, м. Глухів). 

 Лінгвогеографічний аспект дослідження українських східнополіських 

говірок 

   

Делюсто Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Українські південнобессарабські говірки на сторінках соцмереж  в 

діалектних та художніх текстах  

 

Бондаренко Олександр Олександрович – здобувач освітнього ступеня 

«магістр» факультету української філології (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Діалектизми у «Щоденнику» генерального хорунжого М. Ханенка 

 

Меліхова Дарʼя Леонідівна – вчитель (Краснокосянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступеня Білгород-Дністровського району Одеської області). 

 Парадигмологія діалектної форми української мови 

 

Алексеєва Наталія Вікторівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Метафорична дихотомія «людина – тварина» в реалізації 

інтелектуальних рис індивіда у східноподільських говірках 



 

Ткаченко Катерина Володимирівна – здобувач освітнього ступеня 

«магістр» факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Фонетико-морфологічні риси української говірки с. Білолісся 

Татарбунарського р-ну Одеської обл. 

 

Сергієнко Богдана Борисівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Морфологічні діалектизми в романі Марії Ткачівської «Голос 

перепілки». 

 

Терлецька Софія Юріївна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету української філології (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Мікротопоніми як відображення говіркових рис української мови (на 

матеріалі «Щоденника» М. Ханенка) 

 

Бідюк Тетяна Анатоліївна – здобувач освітнього ступеня «магістр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Неофіційні антропоніми в говірках Олевського району Житомирської 

області 

 

Зоп Руслана Русланівна – вчитель української мови і літератури 

(Ганнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради 

Одеської області). 

 Українські говірки межиріччя Дністра і Дунаю у світлі мовних 

контактів 

 

Секція №2 

ЛІТЕРАТУРНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ 

НОРМУВАННЯ ТА КОДИФІКАЦІЇ 

Модератор – доц. Топчий Л. М. 

(https://meet.google.com/ugk-shpu-oby) 

Денисюк Василь Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Ех, раз … (про закінчення родового відмінка однини іменника раз) 

 

Холявко Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 



національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, 

м. Глухів). 

 Нормативно-стильова культура писемного наукового мовлення 

 

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, 

м. Глухів). 

 Критерії літературної норми і практика її кодифікації 

 

Топчий Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Форми звертання в українському мовленнєвому етикеті  

 

Корчова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, 

м. Глухів). 

 Мовна свідомість українців у контексті загальнокультурних норм 

комунікування 

 

Склярук Наталія Володимирівна – здобувач освітнього рівня «магістр» 

факультету української філології (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Відображення фонетичних норм української літературної мови у 

граматиках початку ХІХ ст. 

 

Іванова Марина Федорівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Етикетні формули звертання в українській, англійській та румунській 

мовах 

 

Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, м. 

Глухів). 

 Синтаксичні норми  офіційно-ділового стилю 

 

Петрова Інна Вʼячеславівна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Основні тенденції розвитку лексичного складу  української мови 

початку ХХІ століття 



 

Кирмиза Валерія Сергіївна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Сучасні тенденції розвитку української літературної мови 

 

Лисицька Уляна Павлівна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Російськомовні вкраплення в українську мову 

 

Секція №3 

УДЕРЖАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІЛІНГВАЛЬНИХ 

РЕГІОНАХ: СТАН І ПРОБЛЕМИ 

Модератор – проф. Колесников А. О. 

(https://meet.google.com/ugk-shpu-oby) 

Баландіна Надія Францівна – доктор філологічних наук, професор 

(Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса) 

 Функціонування української мови в одеських електронних виданнях з 

2015 по 2020 рр. 

 

Романюк Ілона Валентинівна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови і літератури (Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Орфоепічна норма як складник мовленнєвої культури студентів у 

полілінгвальному середовищі 

 

Медвідь Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, м. 

Глухів). 

 Українська мова ХVІІ–ХVІІІ ст. 

 

Прокофʼєва Руслана Валеріївна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Українсько-російські мовні контакти в межиріччі Дністра і Дунаю 

 

Король Катерина Анатоліївна – здобувач освітнього ступеня «магістр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Мовні анормативи в друкованих засобах масової інформації 

м. Житомира 

 



Прохницька Тетяна Георгіївна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Українське  мовознавство у діаспорі 

 

Кушнір Юлія Олегівна – вчитель української мови і літератури 

(Красненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тарутинської селищної ради) 

 Вивчення українських діалектів в аспекті удержавлення української 

мови як засобу міжнаціонального спілкування в Південній Бессарабії 

 

Барган Олена Григорівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Проблеми засвоєння програмного матеріалу з граматики української 

мови представниками національних меншин півдня Одещини  

 

 

Секція №4 

ПАСІОНАРНА ЕНЕРГЕТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО 

ДОСВІДУ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТВОРЧІ 

НАРАТИВИ 

Модератор – доц. Соколова А. В. 

 (https://meet.google.com/qgy-gyxp-ufm) 

 

Рарицький Олег Анатолійович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики 

(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський) 

 Епоха раннього шістдесятництва  у світлі художньо-документальної 

прози 

 

Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки 

іноземців (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

м. Одеса).  

 Українські колорити в турецькому наративі П. Загребельного 

 

Насмінчук Галина Йосипівна – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри історії української літератури та компаративістики (Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-

Подільський). 

 Феномен роздвоєного «Я» в романістиці Софії Андрухович 

 

https://meet.google.com/qgy-gyxp-ufm?hs=122&authuser=0


Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Візія праці в українському фольклорі: загальне й індивідуальне 

  

Соколова Алла Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Роман Володимира Лиса «Століття Якова»: національний простір 

тексту 

 

Каліш Валентина Антонівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 

м. Глухів). 

 Лексика обмеженого вжитку в ідіостилі Григора Тютюнника 

 

Дуденко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Акцентуація однієї деталі як основа опису зовнішності жінки у творах 

Люко Дашвар 

 

Насмінчук Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики (Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський). 

 Профетичний дискурс публіцистики Юрія Щербака 

 

Левченко Дар’я Ігорівна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Функціонування ускладнених речень у романістиці Володимира Лиса 

 

Безпала Наталія Василівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної 

категорії (Корсунь-Шевченківський ліцей, м. Корсунь-Шевченківський). 

 Морально-етична лексика: давній проповідницький наратив у сучасній 

художній прозі 

 

Колесник Олена Сергіївна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у романі 

Марії Зіновчук «Катеринина коса» 

 



Погорєлова Алла Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Аспекти авторського «Я» Юрія Липи-пасіонарія 

 

Сич Анастасія Леонідівна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» ННІ 

філології та журналістики (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир). 

 Назви напоїв у романі Юрія Винничука «Цензор снів» 

 

Журба Валентина Євгенівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 

факультету української філології (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. Умань). 

 Світ емоцій уманських поетів (лінгвальний аспект) 

 

Фоміна Лілія Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Історичний роман М. Вінграновського «Северин Наливайко»: 

національна іманентність тексту 

 

Катенцова Катерина Олегівна – здобувач освітнього ступеня «магістр» 
ННІ філології та журналістики (Житомирський державний університет імені 

Івана Франка, м. Житомир). 

 Чоловічі імена в романі Василя Шкляра «Троща» 

 

Секція №5 

УКРАЇНСЬКОМОВНЕ ПОЕТИЧНЕ СЛОВО В ЛІТЕРАТУРНОМУ 

ЛАНДШАФТІ ПОЛІЕТНІЧНОГО РЕГІОНУ 

Модератор – доц. Циганок І. Б. 
(https://meet.google.com/qgy-gyxp-ufm) 

Цінько Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра  Довженка, 

м. Глухів). 

 Українськомовний доробок поетів Глухівщини в контексті культури 

Сіверщини 

 

Томчук Олег Федорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільно-наукових дисциплін (Придунайська філія «Міжрегіональної 

академії управління персоналом», м. Ізмаїл).  

 Ідейно-змістові домінанти лірики ізмаїльського поета Михайла 

Василюка 

https://meet.google.com/qgy-gyxp-ufm?hs=122&authuser=0


Товстенко Любов Іларіонівна – викладач-методист (Уманський фаховий 

коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету 

садівництва, м. Умань). 

 Мовні засоби вираження концепту «любов» (на матеріалі творів 

уманських поетів) 

 

Циганок Ірина Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Мовосвіт Валерія Виходцева: метафори 

 

Привалова Світлана Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, літератури та методики навчання (Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 

м. Глухів). 

 Особливості сучасної поезії Л. Костенко 

 

Демидчик-Асаржи Вікторія Маринівна – здобувач освітнього ступеня 

«магістр» факультету української філології та соціальних наук (Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Конгеніальність українськомовних перекладів сучасної румуномовної 

поезії Південної Бессарабії 

 

Пенькова Світлана Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти (Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Формування теоретико-літературних уявлень у молодших школярів 

при опрацюванні віршованих творів 

 

Бондаренко Олександра Юріївна – здобувач освітнього ступеня 

«бакалавр» факультету української філології та соціальних наук 

(Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл). 

 Духовні виміри інтимної лірики українськомовних поетів Придунав’я 

 
Яриновська Катерина Тарасівна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

ННІ філології та журналістики (Житомирський державний університет імені 

Івана Франка, м. Житомир). 

 Колоративна прикметникова лексика в поезії Юрія Іздрика 

 

Фоміна Ксенія Андріївна – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету іноземних мов (Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет, м. Ізмаїл). 

 Тема рідної мови в українськомовних та румуномовних поезіях 

Південної Бессарабії 

 



ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ 

(https://meet.google.com/kny-unfn-xou) 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 19.02.2021 р. Формат 60x90/16. 

Ум. друк. арк. 0,5. Тираж 60 прим. Зам. № 1139. 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Адреса: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12, кім. 208 

Тел.: (04841) 4-82-42 


