
ПРОГРАМА 
Міжнародної наукової конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ:  
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ»,  

присвяченої 110-річчю від дня народження  
професора Іларіона Слинька 

 
Голова оргкомітету 

ПЕТРИШИН Роман – доктор фізико-математичних наук, 
професор, ректор Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

 
Заступники голови оргкомітету 

БУНЧУК Борис – доктор філологічних наук, професор, де-
кан філологічного факультету Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

ШАБАТ-САВКА Світлана – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри сучасної української мови Черні-
вецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 
Члени оргкомітету 

КУЛЬБАБСЬКА Олена – доктор філологічних наук, про-
фесор кафедри сучасної української мови Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 

РУСНАК Наталія – доктор філологічних наук, професор ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

ТКАЧ Людмила – доктор філологічних наук, професор ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

ГУЦУЛЯК Тетяна – доктор філологічних наук, доцент ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

АНТОФІЙЧУК Алла – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

МАКСИМ’ЮК Оксана – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 
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ТОМУСЯК Людмила – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

СТРУК Іванна – кандидат філологічних наук, асистент ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

ТЕСЛІЦЬКА Галина – кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

ШАТІЛОВА Наталія – кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

СКЛЯРОВА Олена – старший лаборант кафедри сучасної 
української мови Чернівецького національного університету іме-
ні Юрія Федьковича. 

 
Регламент наукових читань 

Доповідь на пленарному засіданні  – до 15 хв. 
Наукові повідомлення на засіданні секції  – до 10 хв. 
Виступ у дискусії     – до 5 хв. 
 

Робота наукової конференції 
 

16 червня 2022 р. 

09 45 – 10 00  Реєстрація учасників конференції на онлайн-
платформі Google Meet. 

10 00 – 13 00  Пленарне засідання. 
14 00 – 18 00 Секційні засідання. 

 

17 червня 2022 р. 

10 00 – 12 00  Круглий стіл «Концептуальні засади синтак-
сичної теорії професора Іларіона Слинька» 
(Червона зала Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича). 

12 00 – 13 00 Підведення підсумків конференції (звіти керів-
ників секцій). 

14 00 – 16 00 Памʼять людська не знає забуття: на місці віч-
ного спочинку професора Іларіона Слинька 
(Центральний цвинтар, м. Чернівці). 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

16 червня 2022 р.  
Початок о 10.00 

 

Вітальне слово:  Роман ПЕТРИШИН – ректор Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича, доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

 

Павло ГРИЦЕНКО – директор Інституту 
української мови Національної академії наук 
України, доктор філологічних наук, професор.  
 

Борис БУНЧУК – декан філологічного 
факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, доктор 
філологічних наук, професор. 

 

Світлана ШАБАТ-САВКА – завідувач кафед-
ри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федь-
ковича, доктор філологічних наук, професор.  

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

СИНТАКСИС ДІАЛЕКТНИЙ І / ЧИ СИНТАКТИКА ГОВІР-
КОВОГО МОВЛЕННЯ? 

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

 

ПРОБЛЕМА СТАТУСУ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПОЯСНЮ-
ВАЛЬНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ. 

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології 
Інституту української мови НАН України. 

 

ПРАЦІ ПРОФЕСОРА І. І. СЛИНЬКА З ІСТОРИЧНОГО СИН-
ТАКСИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НОСІЙ КУЛЬТУРНОЇ 
ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОЛОГІЇ. 
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Людмила ТКАЧ, доктор філологічних наук, професор ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

 

«ІМ’Я В НАУЦІ. ПРОФЕСОР ІЛАРІОН СЛИНЬКО»: ВІД 
КОНЦЕПЦІЇ МОНОГРАФІЇ ДО ВИДАННЯ. 

Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 
 

СЕМАНТИЧНА Й ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ПОЛІ-
ФУНКЦІЙНІСТЬ НОВІТНІХ ПУБЛІЦИСТИЧНО-ПОЛІТИЧ-
НИХ ПЕРИФРАЗ. 

Микола СТЕПАНЕНКО, доктор філологічних наук, академік 
Академії наук вищої освіти України, професор кафедри укра-
їнської мови Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка. 

 

ТЕОРІЯ СИНТАКСИСУ ІВАНА ВИХОВАНЦЯ: ФУНКЦІЙ-
НО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР. 

Анатолій ЗАГНІТКО, доктор філологічних наук, член-ко-
респондент НАН України, професор кафедри загального та прик-
ладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологіч-
ного факультету Донецького національного університету імені 
Василя Стуса. 

 

ОСОБЛИВІСТЬ МД-СТРУКТУР ЗІ З’ЯСУВАЛЬНИМИ 
ВІДНОШЕННЯМИ УСКЛАДНЕНОЇ БУДОВИ. 

Василь ШИНКАРУК, доктор філологічних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України. 

 

CИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ МОВИ 
УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ СЬОГОДЕННЯ. 

Інна ЗАВАЛЬНЮК, доктор філологічних наук, професор, 
декан факультету філології й журналістики імені Михайла 
Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ УКРАЇНСЬ-
КОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. 

Наталія КОНДРАТЕНКО, доктор філологічних наук, 
професор кафедри прикладної лінгвістики, декан філологічного фа-
культету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЙНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ СИН-
ТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ. 

Ірина ПОПОВА, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови, декан факультету української й інозем-
ної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара. 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ЛІН-
ГВІСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА Н. ГУЙВАНЮК. 

Надія БОЙКО, доктор філологічних наук, професор, заві-
дувач кафедри української мови, методики її навчання та перекладу 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

ГРАМАТИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ ЯК ЗАСІБ СИНТАКСИЧ-
НОГО ЗВ’ЯЗКУ. 

Жанна КОЛОЇЗ, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови Криворізького державного 
педагогічного університету. 

 

ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ НАД-
ЛИШКОВОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НА РІВНІ 
СКЛАДНОГО БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО РЕЧЕННЯ: СЕ-
МАНТИЧНИЙ АСПЕКТ. 

Людмила МАРЧУК, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 

 

ПРО СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СИН-
ТАКСИЧНІ ОДИНИЦІ. 

Володимир БАРЧУК, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника. 
 



6 
 

ВИСЛОВЛЕННЯ-ПОБАЖАННЯ В ДІАЛЕКТНИХ ТЕКС-
ТАХ БУКОВИНСЬКИХ ГОВІРОК. 

Наталія РУСНАК, доктор філологічних наук, професор 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 
 

СИНТАКСИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗВЕР-
НЕНОГО МОВЛЕННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.  

Мар’ян СКАБ, доктор філологічних наук, професор кафедри 
історії та культури української мови Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 
 

ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ У СИНТАКСИСІ: КОМУНІКА-
ТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ КОНТЕКСТ. 

Світлана ШАБАТ-САВКА, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 
 

Секція 1 

ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ  
СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ, 
КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ІСТОРИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 
Керівники секції:   Катерина ГОРОДЕНСЬКА,  

доктор філологічних наук, професор; 
Микола СТЕПАНЕНКО, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Надія ВІТРУК, 
кандидат філологічних наук, асистент. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Історія безприйменникових конструкцій української мови в 
дослідженнях професора І. Слинька.  

Марія БРУС, доктор філологічних наук, доцент кафедри 
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української мови Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника. 

2. Основні аспекти вивчення простого двоскладного речення 
в курсі історичної граматики. 

Тетяна БИЧКОВА, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

3. Підмет з кількісним значенням в українській мові (на 
матеріалі повісті Ольги Кобилянської «Земля»). 

Наталія ПОПОВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

4. Ґенітив зі значенням просторовості крізь призму дослі-
джень з історичного синтаксису І. І. Слинька. 

Ніна СТЕПАНЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 
та методик їх викладання Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка. 

5. Речення з предикатами стану / ставлення суб’єкта як маркери 
мовної особистості Ольги Кобилянської: прагмарелевантний вимір. 

Руслана ШРАМКО, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри англійської та німецької філології, асистент кафедри 
сучасної української мови Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка. 

6. Синтаксичні особливості односкладних речень апеляції.  
Надія ВІТРУК, кандидат філологічних наук, асистент ка-

федри історії та культури української мови Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 

7. Проблема типології сурядних словосполучень в українсь-
кому мовознавстві.  

Наталія КОМЛИК, аспірант кафедри української мови 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка. 

8. Синтаксичні структури-англіцизми в сучасній українській 
мові. 

Лада ПРИЙМА, аспірант кафедри української мови Полтавсь-
кого національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

9. Проблеми деталізації основних синтаксичних одиниць 
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сучасної української літературної мови.  
Денис МЕДИНСЬКИЙ, учитель української мови та літе-

ратури Спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 120 міста Києва з по-
глибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу. 

 

Секція 2 

ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ  
СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 

Керівники секції:   Анатолій ЗАГНІТКО,  
доктор філологічних наук, професор; 
Мар’ян СКАБ, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Іван ПОЛЮЖИН, аспірант. 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Проблеми граматичних трансформацій при перекладі 
фразеологізованих синтаксичних конструкцій з української мови 
англійською. 

Наталія ВЕНЖИНОВИЧ, доктор філологічних наук, до-
цент, завідувач кафедри української мови Ужгородського націо-
нального університету; Іван ПОЛЮЖИН, аспірант, викладач ка-
федри прикладної лінгвістики Ужгородського національного 
університету. 

2. Компаративні фразеологічні одиниці: досвід закріплення 
стереотипних ознак. 

Тетяна СЕМАШКО, доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри журналістики та мовної комунікації Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України. 

3. Національно марковані форми дієслівного керування. 
Лариса КОЛІБАБА, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу граматики та наукової термі-
нології Інституту української мови НАН України; Валентина 
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ФУРСА, кандидат філологічних наук, старший науковий спів-
робітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 
української мови НАН України. 

4. Функційні вияви еліптичних структур на сторінках він-
ницьких газет. 

Валентина БОГАТЬКО, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови, заступник декана з виховної та 
соціальної роботи Вінницького державного педагогічного універ-
ситету імені Михайла Коцюбинського. 

5. Способи реалізації означеності синтаксичної особи в 
польській мові. 

Оксана КОРПАЛО, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника. 

6. Аналітичні нерозкладні компоненти у світлі теорії син-
таксичної номінації та кореферентності. 

Оксана МАКСИМ’ЮК, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

7. Валентність процесуальних дієслів у мові та мовленні. 
Олеся СУЛИМА, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова. 

8. Прислівники на -о (-е) у вториннопредикатній функції. 
Оксана ФЕДУРКО, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання інозем-
них мов Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка. 

9. Особливості функціювання відіменникових прийменникових 
еквівалентів з темпоральною семантикою в сучасній українській мові. 

Наталія КИСЛА, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри української мови Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка. 

10. Функційний потенціал переповідних конструкцій у худож-
ньому тексті. 

Оксана КРАВЦОВА, доктор філософії, менеджер з адмі-
ністративної діяльності «Гончаренко центр Чернівці». 

11. Функційні параметри дієслів комунікативної взаємодії 
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в масмедійному дискурсі періоду російської ворожої агресії. 
Олена КОНЄЄВА, старший викладач кафедри української 

мови Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова.  

 
Секція 3 

 

КОМУНІКАТИВНИЙ СИНТАКСИС  
І ЛІНГВОПРАГМАТИКА 

 
16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 
Керівники секції:   Наталія КОНДРАТЕНКО,  

доктор філологічних наук, професор; 
Світлана ШАБАТ-САВКА, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Іванна СТРУК, 
кандидат філологічних наук, асистент.  

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Колоквіалістика як наука й основні напрями дослідження. 
Марія ЛИЧУК, доктор філологічних наук, професор, заві-

дувач кафедри романо-германських мов і перекладу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 

2. Синтаксичні конструкції як засіб переконування у промовах 
Президента України в час війни. 

Оксана ЗЕЛІНСЬКА, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

3. Гармонійний комунікативний простір як передумова успіш-
ної життєдіяльності. 

Людмила КОВАЛЬ, доктор філологічних наук, доцент, за-
відувач кафедри української мови, теорії та історії української і 
світової літератури Донецького національного університету імені 
Василя Стуса. 

4. Творчі інтенції мовця як важливий чинник формування 
мотиваційної структури образних дериватів.  



11 
 

Тетяна ГУЦУЛЯК, доктор філологічних наук, доцент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

5. Типологічні інтенції синкретичних поширювачів: модифі-
каційні проекції.  

Олексій ВОРОБЕЦЬ, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри загального та германського мовознавства Прикарпат-
ського національного університету імені Василя Стефаника. 

6. Probleme ale sintaxei limbii române vorbite: topicalizarea.  
Фелічія ВРИНЧАНУ, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри румунської та класичної філології Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 

7. Регулятивність окличних речень у художній прозі про 
російсько-українську війну. 

Світлана ГАЛАУР, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

8. Агенс та реципієнт у реченнях різного комунікативного 
спрямування. 

Оксана ДАСКАЛЮК, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

9. Типи окличних речень у комунікативному аспекті. 
Галина НАВЧУК, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського дер-
жавного медичного університету; Лариса ШУТАК, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та україно-
знавства Буковинського державного медичного університету. 

10. Прагматичне навантаження окличних речень у гуморесці 
Ольги Кобилянської «Він і вона». 

Юлія РУСНАК, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
суспільних наук та українознавства Буковинського державного 
медичного університету. 

11. Синтаксична організація реплік-заперечень у драматич-
ному тексті буковинських письменників. 

Іванна СТРУК, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича.  
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Секція 4 

КАТЕГОРІЙНИЙ СИНТАКСИС І НОВІТНІ АСПЕКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 

Керівники секції:   Василь ШИНКАРУК, 
доктор філологічних наук, професор;  
Олена КУЛЬБАБСЬКА,  
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Галина ТЕСЛІЦЬКА, 
кандидат філологічних наук, асистент. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Категорія соціативності у граматиці сербської мови. 
Людмила БІЛОКОНЕНКО, доктор філологічних наук, 

доцент, професор кафедри української мови Криворізького держав-
ного педагогічного університету. 

2. Порядок слів у реченні української мови як наскрізне синтак-
сичне поняття. 

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

3. Частки як виразники констатувальної модальності в 
романі В. Шкляра «Чорний ворон. Залишинець». 

Ірина ДЖОЧКА, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника. 

4. Лінгвопрагматичні параметри суб’єктивної модальності. 
Світлана ПЕДЧЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка. 

5. Засоби вираження реальності / ірреальності в порів-
няльних конструкціях. 

Світлана РОШКО, кандидат філологічних наук, доцент 
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факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет». 

6. Категорійний словотвір у контексті творення преди-
катних / непредикатних синтаксичних структур. 

Лариса ШУТАК, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського дер-
жавного медичного університету; Галина НАВЧУК, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та україно-
знавства Буковинського державного медичного університету. 

7. Синтаксична категорія відокремлення як актуалізатор 
ад’єктивних компонентів у структурі простого речення. 

Галина ТЕСЛІЦЬКА, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 

Секція 5 
 

ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС  
І ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ МОВОСТИЛЬ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 

Керівники секції:   Борис БУНЧУК,  
доктор філологічних наук, професор; 
Людмила МАРЧУК, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Наталія РЕУЦЬКА, аспірант.  
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Різноманітність поетичного синтаксису у віршах Лесі 
Українки циклу «Ритми». 

Борис БУНЧУК, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української літератури, декан філологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

2. Повість Осипа Турянського «Поза межами болю» крізь 
призму її синтаксичної організації. 
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Марія ФЕДУРКО, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх ви-
кладання у початковій школі Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка. 

3. Поезія Марії Матіос як експлікатор експресивного син-
таксису. 

Віра КОТОВИЧ, доктор філологічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри української мови Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка. 

4. Зображально-виражальні засоби в синтаксичній палітрі 
поетичного мовосвіту Анатолія Перерви. 

Олеся ТЄЛЄЖКІНА, доктор філологічних наук, професор 
кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології, доцент 
кафедри українознавства Харківського національного універ-
ситету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

5. Еліптичні неповні речення як засіб стилізації розмовності 
в мовотворчості Марії Матіос. 

Марія ЦУРКАН, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського дер-
жавного медичного університету. 

6. Поетика номінативних речень. 
Олена ОЛЕКСЕНКО, кандидат філологічних наук, про-

фесор кафедри української мови Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

7. Лексико-синтаксичні засоби експресивності в публіцис-
тичному дискурсі Оксани Пахльовської. 

Уляна ГАЛІВ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. 

8. Експресивний синтаксис поезії Михайла Івасюка. 
Лариса МАРКУЛЯК, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

9. Синтаксичні параметри мовостилю Євгенії Ярошинської. 
Галина МОРАРАШ, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Бу-
ковинський університет». 



15 
 

10. Віршове перенесення як стилістичний елемент поезії Іона 
Мінулеску. 

Крістінія ПАЛАДЯН, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри румунської та класичної філології Черніве-
цького національного університету імені Юрія Федьковича. 

11. Експресивізація дуплексивів. 
Людмила ТОМУСЯК, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

12. Синтаксична організація історичної поеми Івана Пере-
пеляка «Остання любов гетьмана». 

Маргарита ГОЛТВЕНИЦЬКА, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки, української та іноземної 
філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 

13. Окличні висловлення як засоби реалізації емотивності у 
художньому дискурсі Марії Матіос. 

Уляна КЕМІНЬ, аспірант кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
викладач української мови та української літератури фахового ме-
дичного коледжу Буковинського державного медичного університету. 

14. Синтаксичні фігури та їхні конструкції у творчості 
Василя Пачовського (на основі поетичної збірки «Розсипані перли»). 

Наталія РЕУЦЬКА, аспірант кафедри української літе-
ратури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. 

 

Секція 6 
 

ДІАЛЕКТНИЙ СИНТАКСИС У КОНТЕКСТІ  
ЕКСПЛІКАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО В МОВІ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 

Керівники секції:   Павло ГРИЦЕНКО,  
доктор філологічних наук, професор; 
Наталія РУСНАК, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар:  Олена СКЛЯРОВА, магістр філології.  
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 

1. Літературно-діалектна взаємодія в художньому дискурсі: 
синтаксеми зі стійкими виразами та зворотами. 

Марія ДРУЖИНЕЦЬ, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова. 

2. Просте речення в середньонаддніпрянських говірках. 
Ганна МАРТИНОВА, доктор філологічних наук, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Чер-
каського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

3. Уживання порівнянь у подільському діалектному мовленні. 
Наталія КОВАЛЕНКО, доктор філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка; Борис КОВАЛЕНКО, доктор 
філологічних наук, директор навчально-наукового інституту 
української філології та журналістики Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. 

4. Синтаксис в об’єктиві моноговіркового дослідження. 
Тетяна ГРОМКО, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та журналістики Центральноукраїнського дер-
жавного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

5. Вставні компоненти в усному діалектному дискурсі. 
Алла ГАЛАС, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Ужгородського національного університету. 
6. Граматична варіантність у гуцульських говірках Північної 

Буковини. 
Людмила КОЛЄСНІК, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу діалектології Інституту української мови 
НАН України. 

7. Фразеологізми з семантикою способу дії в говірках Закар-
паття: синтаксичний аспект дослідження. 

Олена ЮСІКОВА, кандидат філологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту української мови НАН України. 

8. Termenul de cămașă ca piesă de bază a costumului bărbătesc. 
Діана КІБАК, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

румунської та класичної філології Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича.  
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Секція 7 
 

СИНТАКСИС І ДИСКУРСИВНО-ЖАНРОВІ  
ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

16 червня 2022 р.  
Початок о 14.00 

 
Керівники секції:   Інна ЗАВАЛЬНЮК,  

доктор філологічних наук, професор; 
Людмила ТКАЧ, 
доктор філологічних наук, професор. 

Секретар: Наталія ШАТІЛОВА, кандидат 
філологічних наук, асистент.  

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

 

1. Структура номінативних речень у заголовках прогнозів 
погоди. 

Алла РОМАНЧЕНКО, доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри української мови Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

2. Засоби стилістичного синтаксису в текстах української 
реклами. 

Людмила ТКАЧ, доктор філологічних наук, професор 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича; Анна ЗАКУТНЯ, старший 
викладач кафедри соціально-гуманітарної та загальноекономічної 
підготовки Хмельницького кооперативного торговельно-економіч-
ного інституту; Тетяна МОЙСЮК, магістрант кафедри сучасної 
української мови Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 

3. Функційний обшир етикетних висловлень в українсько-
мовному фатичному дискурсі. 

Світлана ШАБАТ-САВКА, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри сучасної української мови Черні-
вецького національного університету імені Юрія Федьковича; 
Андрій КАПАЦИ, студент ІІІ курсу філологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
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4. Синтаксичні параметри щоденникового дискурсу Ольги 
Кобилянської. 

Алла АНТОФІЙЧУК, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

5. Особливості функціонування прийменниково-іменникових 
темпоративів у художньому дискурсі Григорія Сковороди. 

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

6. Функційні можливості питальних речень як дискурсив-
них одиниць в українському епістолярії. 

Неля ПАВЛИК, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови та славістики Бердянського державного педа-
гогічного університету. 

7. Синтаксична організація проповідницького тексту. 
Оксана ЦИПЕРДЮК, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника. 

8. Особливості синтаксичних норм у правничому дискурсі. 
Руслана ДЗІСЬ, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

9. Синтаксичні компоненти в інклюзивній комунікації. 
Руслана ДЗІСЬ, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; Владислав 
БОБИЛКОВ, студент ІІІ курсу філологічного факультету Чер-
нівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

10. Автокомунікативні синтаксичні репрезентанти суб’єк-
тивної оцінки в щоденниковому дискурсі. 

Людмила ДЕЙНА, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри української мови Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

11. Синтаксичні анормативи в курсі «Літературного ре-
дагування». 
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Марина ІВАСЮТА, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

12. Конструкції семантико-синтаксичного паралелізму в 
мовно-образній системі поетичного тексту. 

Наталія ШАТІЛОВА, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

13. Різнорідні сурядні компоненти як засіб створення 
дискурсу ворожості та її подолання в масмедійному просторі. 

Світлана АЛЕКСЕЄВА, старший викладач кафедри укра-
їнської мови Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова.  

14. Ступінь поширення фразеологічних одиниць в автор-
ському мовленні та в мовленні персонажів (на матеріалі прозових 
творів Пантелеймона Куліша). 

Аліна ДЕРІЙ, аспірант кафедри української мови Полтав-
ського національного педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка.  


