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СЕКЦІЯ 2 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ І МОВНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
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Тетяна Михайлівна Миколенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 
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Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький 

аграрний коледж імені Є. Храпливого» (м. Заліщики, Україна) 

Роль слова та мовної культури в міжособистісному спілкуванні 

 

Марія Миколаївна Бойко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 

методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Академічна доброчесність у системі забезпечення якості освіти в педагогічному 

університеті 

 

Галина Ярославівна Зуляк – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель української 

мови і літератури Тернопільської української гімназії імені Івана Франка (м. Тернопіль, 

Україна) 

Реалізація принципів академічної доброчесності в гімназійному середовищі 

 

Катерина Яківна Климова – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов 

Поліського національного університету (м. Житомир, Україна) 

Наукова комунікація здобувачів вищої освіти у процесі дослідницької діяльності 
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навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (м. Київ, Україна) 

Як створити мовний бренд сучасного професіонала 
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мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна). 

Проблема дотримання академічної доброчесності студентів в умовах онлайн-навчання 

 

Тетяна Михайлівна Миколенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Академічна доброчесність у професійній діяльності викладача ЗВО 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ольга Ігорівна Петришина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Реалізація принципів академічної доброчесності в процесі підготовки майбутнього вчителя-

філолога 

 

Надія Леонідівна Сеньовська – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Формування мовної культури як елемент професійної саморегуляції вчителя 

 

Шайнюк Оксана Василівна – вчитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури 

Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великогаївської ОТГ, Шайнюк Христина Юріївна – студентка 

ІV курсу факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Доброчесність у становленні майбутнього вчителя-філолога: погляд здобувача вищої 

освіти 

  



 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

МОДЕРАТОРИ 
Галина Іванівна Дідук-Ступ’як – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 
Ганна Леонідівна Токмань – доктор педагогічних наук, професор кафедри української і 

зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди (м. Переяслав, Україна) 

 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Олександр Михайлович Антончук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики 

та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, 

Україна) 

Еристика у системі фахової підготовки майбутніх філологів 

 

Ганна Олександрівна Бевз – магістрантка Харківської академії дизайну і мистецтв (м. Харків, 

Україна) 

Розвиток творчого потенціалу особистості вчителя 

 

Світлана Калениківна Богдан – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк, Україна) 

Мінідискусії в системі мовознавчих курсів у закладах вищої освіти 

 

Тетяна Пилипівна Вільчинська – професор кафедри загального мовознавства і слов’янських 

мов, декан факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Новітні підходи до вивчення фразеології на філологічних факультетах ЗВО 

 

Сніжана Всеволодівна Воробець – провідний фахівець підготовчого відділення інституту 

післядипломної освіти та сертифікації Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна) 

Спектр перекладацьких умінь і навичок письмового перекладу майбутніх філологів-

україністів 

 

Марія Степанівна Заоборна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального 

мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Дихотомія «значення – смисл» в аспекті лінгвістичної підготовки філолога 

 

Леся Михайлівна Златів – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри стилістики та культури 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 

Актуальні проблеми підготовки вчителя-філолога в умовах змішаного навчання та шляхи 

їх розв’язання  

 

Олена Валентинівна Кульбабська – доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Робота з перекладними текстами  як засіб виформування синтаксичної компетенції 

студентів-філологів 



 

 

 

Ніна Іванівна Кухар – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(м. Вінниця, Україна), Людмила Володимирівна Прокопчук – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) 

«Практикум з української мови» як засіб формування професійної компетентності 

майбутніх філологів 

 

Ольга Олександрівна Лілік – доктор педагогічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

(м. Чернігів, Україна) 

Модель використання мистецької компаративістики в професійній підготовці майбутніх 

учителів української літератури 

 

Тетяна Василівна Ліштаба – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(м. Кропивницький, Україна) 

Шляхи оптимізації та інтенсифікації навчального процесу під час вивчення курсу 

«Стилістика та культура української мови» 

 

Ольга Ростиславівна Майка – вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ с. Великі Гаї» (м. Тернопіль, Україна) 

Емоційний інтелект у підвищенні якості мовно-літературної освіти  

 
Євген Анатолійович Мамчур – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(м. Умань, Україна) 

Формування ціннісних орієнтацій майбутнього філолога 

 

Анжеліка Станіславівна Попович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри української 

мови  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-

Подільський, Україна) 

Компоненти готовності майбутнього вчителя-словесника до викладання стилістики  

 

Любов Василівна Струганець – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Підготовка доктора філософії з філології: критерії якості 

 

Ганна Леонідівна Токмань – доктор педагогічних наук, професор кафедри української і 

зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди (м. Переяслав, Україна) 

Інтегроване вивчення мови художнього твору в процесі фахової підготовки майбутнього 

вчителя української мови і літератури 

 

Олена Петрівна Штонь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів української мови на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 



 

 

 

Наталія Василівна Шульжук – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету 

(м. Рівне, Україна) 

Комунікативно орієнтовані дисципліни у процесі формування комунікативно-

прагматичних умінь майбутніх філологів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

        МОДЕРАТОРИ 
Любов Василівна Струганець – доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 

Марія Ігорівна Редьква – кандидат філологічних наук, кафедра україністики Яґеллонського 

університету (м. Краків, Польща) 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Наталія Володимирівна Вдовиченко – кандидат філологічних наук, доцент Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Формування мовної особистості майбутніх економістів-міжнародників засобами 

української мови 

 

Ігор Іванович Гаврищак – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна), Олена Ярославівна Проців – директор бібліотеки 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна) 

Фонові знання як важливий чинник формування іншомовних комунікативних компетенцій 

іноземних студентів 

 

Ірина Ярославівна Заліпська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна) 

Комунікативні ознаки під час вивчення української мови як іноземної 

 

Валентина Іванівна Зевако – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна) 

Лінгвокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної: аспекти дослідження 

 

Юлія Михайлівна Костюк – аспірантка кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Використання тандем-методу для вивчення української як іноземної під час онлайнового 

мовного обміну 

 

Тетяна Петрівна Мельник – кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського 

національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 

Україна) 

Професійна мовна підготовка студентів-іноземців у  медичних закладах вищої освіти 

 

Леся Тарасівна Назаревич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та 

іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

(м. Тернопіль, Україна),  Надія Романівна Денисюк – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, Україна) 

Пісенна творчість – компонент методики навчання української мови як іноземної 

 



 

 

 

Оксана Іванівна Новіцька – кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського 

національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 

Україна) 

Особливості методики викладання граматики української мови як іноземної 

 

Марія Ігорівна Редьква – кандидат філологічних наук, кафедра україністики Яґеллонського 

університету (м. Краків, Польща) 

Викладання української мови як іноземної у контексті світового досвіду 

 

Катерина Любомирівна Стефанишин – кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського 

національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 

Україна) 

Предмет і мета дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів медичних 

(фармацевтичних) ЗВО 

 

Марія Павлівна Тишковець – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна). 

Вивчення теми «Мій робочий день» на заняттях з української мови як іноземної  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

МОДЕРАТОРИ 
Мирослава Йосипівна Криськів – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 

Ірина Петрівна Дроздова – доктор педагогічних наук, професор Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна) 

 

 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Іванна Іванівна Ворона – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Тернопільського національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ 

України (м. Тернопіль, Україна) 

Формування іншомовної лексичної компетенції студентів-медиків як складової 

професійного мовлення 

 

Жанна Дмитрівна Горіна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української філології 

і методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна) 

Прецедентні феномени в дискурсі майбутнього журналіста 

 

Лариса Іванівна Гуцул – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

(м. Кропивницький, Україна) 
Формування фахового дискурсу засобами української мови у студентів природничих 

спеціальностей 

 

Наталія Левківна Дащенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

(м. Тернопіль, Україна) 

Дидактичні можливості лінгвостилістичного аналізу у професійній підготовці майбутніх 

журналістів 

 

Ірина Петрівна Дроздова – доктор педагогічних наук, професор Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна) 

Сучасні вимоги до іноземних студентів-нефілологів, які вивчають українську мову 

 

Мирослава Йосипівна Криськів – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 

Оксана Василівна Кушнір – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Формування голосової культури студентів-журналістів 

 

 

 



 

 

 

Оксана Петрівна Орлова – кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-

виховної та наукової роботи Дубенської філії Університету «Україна» (м. Дубно, Україна) 

Формування публічного діалогічного спілкування студентів-нефілологів 

 

Марія Олексіївна Стахів – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та 

дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 

Україна) 

Проєктна технологія як засіб удосконалення комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

 

Ольга Василівна Турко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних 

дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Інноваційні засоби формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

МОДЕРНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ В НУШ 

 

МОДЕРАТОРИ 
Мирослава Василівна Пігур – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 

Ірина Анатоліївна Кучеренко – доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства Уманського державного педагогічного університеу імені Павла Тичини (м. Умань, 

Україна) 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Марія Михайлівна Балящук – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького 

Тернопільської міської ради Тернопільської області (м. Тернопіль, Україна) 

Ноосферна технологія та метод джигсоу як основні складові продуктивного навчання на 

фасилітативних уроках словесності 

 

Олена Володимирівна Гузар – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач  кафедри 

філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна), Марія Юріївна Ліоненко –  

аспірантка кафедри філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заступник директора з навчально-

методичної роботи НВК «Буська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія-інтернат імені 

Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка» 

(м. Буськ, Україна),  

Критичне мислення в парадигмі Нової української школи 

 

Ірина Анатоліївна Кучеренко – доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного 

мовознавства Уманського державного педагогічного університеу імені Павла Тичини (м. Умань, 

Україна). 

Імплементація технології розвитку критичного мислення в освітній процес Нової 

української школи 

 

Інна Леонідівна Ліпчевська – науковий співробітник відділу навчання мов національних 

меншин та зарубіжної літератури, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

Формування вторинної мовної особистості на уроках української мови в освітньому процесі 

початкової школи з навчанням мовами національних меншин 

 

Тетяна Павлівна Магдич – аспірантка Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (м. Житомир, Україна) 

Формування громадянської компетентності учнів ліцею як лінгводидактична проблема 

 

Лариса Богданівна Наконечна – кандидат філологічних наук, доцент Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(м. Івано-Франківськ, Україна) 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання у професійній 

діяльності деформованих текстів 

 

Мирослава Василівна Пігур – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Мовна норма у практиці вивчення української мови в загальноосвітній школі 



 

 

 

 

Марія Василівна Синьовська – студентка факультету філології і журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, вчитель 

української мови та літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 16 імені 

Володимира Левицького (м. Тернопіль, Україна) 

Специфіка навчання української мови дітей з ООП (5 клас) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

СЕКЦІЯ 7 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

МОДЕРАТОРИ 
Лариса Михайлівна Головата – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 

Майя Миколаївна Кондирєва – методист відділу методики навчальних предметів та 

професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Володимир Андрійович Буда – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального 

мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Інтерактивні методи навчання на уроках зв’язного мовлення  

 

Наталія Вікторівна Гаврилюк – аспірантка кафедри української мови і літератури та методики 

навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди (м. Переяслав, Україна) 

Система вивчення курсу української літератури за підручником (1924) О. Дорошкевича 

 

Леся Олексіївна Гапон – кандидат філологічних наук, викладач Тернопільського комунального 

методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (м. Тернопіль, Україна) 

Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури у 5-9 класах 

 

Лариса Михайлівна Головата – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Шляхи впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках української мови у 5-

7 класах 

 

Олександра Михайлівна Задорожна – кандидат філологічних наук, доцент, головний 

спеціаліст відділу моніторингу, позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування управління Державної служби якості освіти в Тернопільській 

області (м. Тернопіль, Україна) 

Застосування можливостей платформи LEARNINGAPPS під час дистанційного навчання 

з української мови 

 

Майя Миколаївна Кондирєва – методист відділу методики навчальних предметів та 

професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна) 

Інноваційні технології навчання української мови та літератури в закладах загальної 

середньої освіти 

 

Наталія Вікторівна Краснікова – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, вчитель 

німецької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської ради 

Харківської області (м. Харків, Україна), Галина Іванівна Чайка – спеціаліст вищої категорії, 

вчитель української мови та літератури Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 66 

Харківської міської ради Харківської області  (м. Харків, Україна) 

Інноваційні технології навчання української мови та літератури в закладах середньої 

освіти 



 

 

 

 

Світлана Віталіївна Мунтян – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської 

філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна). 

Інтегративний підхід до навчання української мови в середній школі 

 

Руслана Володимирівна Петрокушин – директор Тернопільської спеціалізованої школи           

І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов (м. Тернопіль, Україна) 

Упровадження акмеологічного підходу в процесі формування інтерсуб’єктної та 

інтерактивної взаємодії на уроках української словесності 

 

Тетяна Миколаївна Скуратко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 

методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Специфіка шкільного прочитання па’яток давнього письменства 

 

Тетяна Миколаївна Тарасюк – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк, Україна), Мар’яна Володимирівна Згорянець – спеціаліст вищої 

категорії, учитель української мови та літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 (м. Луцьк, Україна) 

Літературний контент Волині в абетковому тексті: методика актуалізації на уроках 

словесності 

 

Галина Іллівна Тесліцька – кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Удосконалення правописної компетентності школярів у процесі роботи над зв’язними 

висловлюваннями на уроках української мови 

 

Любов Іванівна Царик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики 

української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Формування ціннісних ставлень школярів у процесі вивчення української літератури 

у форматі мистецького контексту 

 

Іванна Анатоліївна Черній – спеціаліст ІІ категорії, вчитель української мови та літератури 

Лановецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (м. Тернопіль, Україна) 

Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури в умовах 

компетентнісного навчання 

 

Марія Віталіївна Яремчук – магістрантка факультету філології і журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, вчитель 

української мови та літератури приватної школи «Ерудит» (м. Львів, Україна) 

Система роботи з розвитку мовлення у старшій школі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

СЕКЦІЯ 8 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

МЕДІАЗНАВСТВА 

 

МОДЕРАТОРИ 
Олена Петрівна Штонь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

 

Людмила Миколаївна Марчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

 

 

 

ДОПОВІДАЧІ 
Анастасія Євгенівна Адамович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного (м. Мелітополь, Україна), Ольга Володимирівна Зімонова – старший викладач 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна), Людмила Іванівна Шлєіна –  

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) 

Вплив поетики давньої української літератури на створення образу Данила Галицького 

письменниками ХХ століття 

 

Ірина Михайлівна Бабій – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального 

мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна), Ніна Олександрівна Свистун – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Вивчення однорідних членів речення в контексті сучасних освітніх викликів 

 

Галина Василівна Бачинська – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Прізвища польського походження з компонентом фауни і флори (на матеріалі прізвищ 

переселенців з Польщі на Тернопільщину) 

 

Світлана Василівна Бородіца – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії 

і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Жанр роману виховання у творчості Уласа Самчука 

 

Анастасія Володимирівна Вараніцька – магістрантка факультету філології і журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Композиційна метафора у прозі Василя Слапчука 

 

Леся Петрівна Вашків – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики 

української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Поетичний світ Василя Ярмуша (ювілейні роздуми) 

 



 

 

 

Оксана Степанівна Вербовецька – кандидат філологічних наук, викладач кафедри загального 

мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Функціональне навантаження власних назв у збірці «Намисто» В. Винниченка 

 

Марія Миколаївна Данилевич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії 

і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Смислові складові образу «негероїчного героя» в повісті Б. Харчука «Палагна» 

 

Марія Львівна Дружинець – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Девіантні процеси сучасного українського  усного мовлення:  орфоепічний аспект 

 

Ірина Валеріївна Іванкович – президент, доктор філософських наук УВУ St. Sophia Religious 

Assn., USA  

Американізми в мові української діяспори США 

 

Ольга Ярославівна Кізюк – кандидат філологічних наук  (м. Тернопіль, Україна) 

Медіалінгвістичний дискурс: стан дослідження та актуальні проблеми 

 

Зоряна Олегівна Ковалишин – магістрантка факультету філології і журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Фразеологізми як засіб стилізації розмовності у прозових творах Володимира Даниленка 

 

Ірина Ярославівна Кость – асистент кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна), Наталія Євгенівна Поврозник – вчитель української мови та 

літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 (м. Тернопіль, Україна) 

Ословлення емоційного стану персонажів повісті «Доктор Качіоні» Галини Журби 

 

Марія Ігорівна Любінецька – кандидат філологічних наук, керівник служби ученого секретаря 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Наративні особливості експериментального роману Ґео Шкурупія «Двері в день» 

 

Олександра Тимофіївна Марків – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Формування культури інформаційного продукування та споживання: педагогічний аспект 

 

Людмила Миколаївна Марчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

Інвективність як функційно-семантична категорія художнього мовлення сучасної 

української прози 

 

Олеся Ярославівна Мединська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Використання інноваційних технологій та методів навчання  під час викладання 

дисципліни «Українська мова в ЗМІ» 

 

 

 

 



 

 

 

Марія Ярославівна Наливайко – кандидат філологічних наук, викладач кафедри української 

мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Прізвисько як об’єкт наукового опису 

 

Інна Андріївна Павлова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 

Україна) 

Функціонування мовних одиниць у поетичному тексті 

 

Анатолій Михайлович Поповський – доктор філологічних наук професор кафедри 

українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (м. Дніпропетровськ, Україна) 

Словотвірне гніздо слова хабар 

 

Тетяна Василівна Решетуха – кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри 

журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Розвиток критичного мислення студентів засобами інфомедійної грамотності  

 

Ірина Миколаївна Рябініна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

і літератури Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна) 

Характеристичний потенціал літературно-художніх антропонімів в українських сучасних 

прозових текстах 

 

Тетяна Олександрівна Савчин – кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, Україна) 

Сленг як засіб комунікації в мультимедійному просторі 

 

Галина Петрівна Синоруб – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (м. Тернопіль, Україна), Марта Володимирівна Синоруб – магістрантка історичного 

факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Жанрово-стильова палітра текстів тернопільських інтернет-видань 

 

Марія Степанівна Стецик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Ольга Юріївна 

Ціздин – магістрант факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) 

Лінгвопоетика пісень літературного походження 

 

Павло Борисович Струганець – аспірант кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Семантико-функціональний потенціал метафори у футбольному телерепортажі 

 

Тетяна Василівна Ткаченко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики 

української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна) 

Епітет як засіб мовного портретування людини (на матеріалі прози Люко Дашвар) 

 

Лілія Орестівна Триюда – аспірантка кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(м. Тернопіль, Україна) 

Лінгвістичні основи публічного мовлення 



 

 

 

Вероніка Іванівна Чайківська – магістрантка факультету філології і журналістики, старший 

лаборант кафедри загального мовознавства та слов’янських мов Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Фразеологізми з компонентом «око» у складі української та англійської мовно-культурних 

традицій 

 

Людмила Петрівна Шеремета – кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського 

національного медичного університету імені О. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 

Україна) 

Modern linguistic classifications of medical terms 

 

Ольга Василівна Яблонська – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна) 

Повість Олени Пчілки «Товаришки»: національний вимір гендерного аспекту 

 

 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ РОБОТИ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ 

ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  



 

 

 

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Адамович Анастасія Євгенівна 

Антончук Олександр Михайлович 

Атаманчук Людмила Анатоліївна 

Бабій Ірина Михайлівна 

Балабан Галина Михайлівна 

Балящук Марія Михайлівна 

Бачинська Галина Василівна 

Бевз Ганна Олександрівна 

Богдан Світлана Калениківна 

Бойко Марія Миколаївна 

Бородіца Світлана Василівна 

Буда Володимир Андрійович 

Вараніцька Анастасія Володимирівна 

Василик Марина Степанівна 

Васильківська Надія Адамівна 

Вашків Леся Петрівна 

Вдовиченко Наталія Володимирівна 

Вербовецька Оксана Степанівна 

Вільчинська Тетяна Пилипівна 

Воробец Сніжана Всеволодівна 

Ворона Іванна Іванівна 

Гаврилюк Наталія Вікторівна 

Гаврищак Ігор Іванович 

Гапон Леся Олексіївна 

Головата Лариса Михайлівна 

Горіна Жанна Дмитрівна 

Гузар Олена Володимирівна 

Гуцул Лариса Іванівна 

Данилевич Марія Миколаївна 

Дацків Ольга Павлівна 

Дащенко Наталія Левківна 

Денисюк Надія Романівна 

Дерев’янко Марія Петрівна 

Дідук-Ступ’як Галина Іванівна 

Дроздова Ірина Петрівна 

Дружинець Марія Львівна 

Задорожна Ірина Павлівна 

Задорожна Олександра Михайлівна 

Заліпська Ірина Ярославівна 

Заоборна Марія Степанівна 

Згорянець Мар’яна Володимирівна 

Зевако Валентина Іванівна 

Зімонова Ольга Володимирівна 

Златів Леся Михайлівна 

Зуляк Галина Ярославівна 



 

 

 

Іванкович Ірина Валеріївна 

Кізюк Ольга Ярославівна 

Климова Катерина Яківна 

Ковалишин Зоряна Олегівна 

Ковальчук Михайло Петрович 

Кондирєва Майя Миколаївна 

Конопліцька Олена Ігорівна 

Костюк Юлія Михайлівна 

Кость Ірина Ярославівна 

Котик Тетяна Миколаївна 

Коцюруба Ірина Володимирівна 

Краснікова Наталія Вікторівна 

Криськів Мирослава Йосипівна 

Кульбабська Олена Валентинівна 

Кухар Ніна Іванівна 

Кучеренко Ірина Анатоліївна 

Кушнір Оксана Василівна 

Лілік Ольга Олександрівна 

Ліоненко Марія Юріївна 

Ліпчевська Інна Леонідівна 

Лісняк Наталія Іванівна 

Ліштаба Тетяна Василівна 

Лобас Наталія Павлівна 

Любінецька Марія Ігорівна 

Магдич Тетяна Павлівна 

Майка Ольга Ростиславівна 

Мамчур Євген Анатолійович 

Мамчур Лідія Іванівна 

Марків Олександра Тимофіївна 

Мартинюк Надія Анатоліївна 

Марчук Людмила Миколаївна 

Мединська Олеся Ярославівна 

Мельник Тетяна Петрівна 

Миколенко Тетяна Михайлівна  

Мужилівська Ольга Іванівна 

Мунтян Світлана Віталіївна 

Назаревич Леся Тарасівна 

Наконечна Лариса Богданівна 

Наливайко Марія Ярославівна 

Новіцька Оксана Іванівна 

Окуневич Тетяна Григорівна 

Орлова Оксана Петрівна 

Павлова Інна Андріївна 

Палихата Елеонора Ярославівна 

Пентилюк Марія Іванівна 

Петришина Ольга Ігорівна 

Петрокушин Руслана Володимирівна 

Пігур Мирослава Василівна 



 

 

 

Підгірська Марія Михайлівна 

Поврозник Наталія Євгенівна 

Попович Анжеліка Станіславівна 

Поповський Анатолій Михайлович 

Потюк Ірина Євгенівна 

Прокопчук Людмила Володимирівна 

Проців Олена Ярославівна 

Прус Наталія Богданівна 

Редьква Марія Ігорівна 

Решетуха Тетяна  Василівна 

Рогаля Тетяна Валентинівна 

Руснак Іван Степанович 

Рябініна Ірина Миколаївна 

Савінцева Людмила Василівна 

Савчин Тетяна Олександрівна 

Свистун Ніна Олександрівна 

Сеньовська Марія Леонідівна 

Синоруб Галина Петрівна 

Синоруб Марта Володимирівна 

Синьовська Марія Василівна 

Скуратко Тетяна Миколаївна 

Сокол Мар’яна Олегівна 

Стасюк Надія Василівна 

Стахів Марія Олексіївна 

Стефанишин Катерина Любомирівна 

Стецик Марія Степанівна 

Струганець Любов Василівна 

Струганець Павло Борисович 

Тарасюк Тетяна Миколаївна 

Тесліцька Галина Іллівна 

Тишковець Марія Павлівна 

Ткаченко Тетяна Василівна 

Токмань Ганна Леонідівна 

Триюда Лілія Орестівна 

Турко Ольга Василівна 

Хом’як Іван Миколайович 

Царик Любов Іванівна 

Ціздин Ольга Юріївна 

Чайка Галина Іванівна 

Чайківська Вероніка 

Черній Іванна Анатоліївна 

Чіпак Юлія Василівна 

Шеремета Людмила Петрівна 

Шлєіна Людмила Іванівна 

Штонь Олена Петрівна 

Шульжук Наталія Василівна 

Яблонська Ольга Василівна 

Яремчук  Марія Віталіївна 



 

 

 

 

 


