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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  

  

1. Вільчинська Тетяна Пилипівна, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
  

2. Петришина Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
  

3. Дідук-Ступ’як Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
  

4. Палихата Елеонора Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
  

5. Головата Лариса Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

  

6. Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

 

7. Стахів Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  
 

8. Шульжук Наталя Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

 

Студентська науково-практична онлайн-конференція 

«Наступність і перспективність інноваційної лінгводидактики в контексті 

багатоступеневої національної освіти» проводиться  

за активної підтримки й участі: 
  

– Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  

– Львівського національного університету імені Івана Франка;  

– Рівненського державного гуманітарного університету;  

– Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.   
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

  

8 квітня 2021 року  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка – платформа Zoom Початок 14.30 год.  

  

Регламент роботи конференції  

  

Усне повідомлення наукової проблеми – до 5 хв.  

Презентація усного виступу – 5–7 хв.  

Участь в обговоренні виступу – 3 хв.  

  
  
  
  

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

  

Вітальне слово:  

  

1. Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, професор, 

декан факультету філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
  

2. Петришина Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  
 

3. Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 
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Секція 1.  
  

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ  (МОВНОЇ, МОВЛЕННЄВОЇ, 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ, ДІЯЛЬНІСНОЇ) УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ,  

ОСНОВНОЇ Й СТАРШОЇ ЛАНОК ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ШКОЛИ, СТУДЕНТА  
  

Керівник – к. пед. н., доц. Головата Л. М.  

Секретар – Плотніцька Н. І.   
  

1. Комунікативна компетентність як засіб соціалізації школяра в умовах 

наступності початкової та базової середньої освіти  

Ковальчук Ірина Юріївна, здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Наук. керівник – доц. Стахів М. О.  
 

2. Формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти 

засобами педагогічної технології «Щоденні 5»  

Досяк Ірина Степанівна, здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Наук. керівник – доц. Стахів М. О.  
  

3. Методика опрацювання дефісних написань учнями основної школи  

Табак Ірина Борисівна,  здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е. Я.  
  

4. Методика вивчення риторики у старших класах загальноосвітньої школи  

Літвінова Аліна Олександрівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е. Я.   

5. Формування євхаристійного красномовства  

Казанська Єва Олександрівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е. Я.  
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 Формування екологічної безпеки під час опрацювання словотвору у 6 класі  
Плотніцька Наталія Ігорівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

6. Проза Петра Сороки як дидактичний матеріал під час вивчення лексики і 

фразеології у 5-6 класах ЗОСШ  

Когут Володимир Богданович, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Головата Л. М.  

  

7. Розвиток мовлення учнів через опис навколишнього світу  

Перун Світлана Тарасівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Головата Л. М.  

  

8. Формування мовленнєво-комунікативних умінь і навичок учнів закладів 

загальної середньої освіти при вивченні синтаксису  

Тебеть Анастасія Ярославівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Наук. 

керівник – доц. Максим’юк О. В.  

  

9. Реалізація мовленнєвої змістової лінії програми з української мови в нових 

підручниках  

Волошин Ангеліна Віталіївна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

Наук. керівник – доц. Максим’юк О. В.  

10. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови у ЗЗСО  

Купферберг-Садовнік Ілона Едуардівна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.  
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11. Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів  5-7  

класів ЗЗСО  

Бетлей Василина Андріївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.   
  

Секція 2.  
  

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  

ФОРМИ, МЕТОДИ, ПРИЙОМИ, ЗАСОБИ  
  

Керівник – д. пед. н., проф. Палихата Е. Я. 

Секретар – Кантицька І. В.  

  

1. Методика формування медіаграмотності школярів на уроках української 

мови у 8 класі  

Бондарчук Катерина Михайлівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Антончук О. М.  
  

2. Інноваційні освітні технології у викладанні української мови за професійним 

спрямуванням  

Архангельська Марта Oлексіївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Антончук О. М.  

 Формування умінь і навичок учнів 8-го класу основної школи під час вивчення 

простого ускладненого речення  

Стебельська Марія Василівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е.Я.   

3. Факультативні заняття в курсі методики навчання української мови  

Вівчар Юлія Павлівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е. Я.  
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4. Методика вивчення числівника учнями шостого класу загальноосвітньої 

школи  

Суха Юлія Валеріївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – проф. Палихата Е. Я.  

   

5. Краєзнавчий матеріал як інноваційний засіб у процесі вивчення членів 

речення (8 клас)  

Сіра Іванна Володимирівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Головата Л. М.  

  

6. Використання анімованого персонажу, ігрофікації під час вивчення 

лексикології на уроках української мови в 6 класі базової середньої 

загальноосвітньої школи  

Пельц Ольга Іванівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

7. Акцентуаційні аспекти мовленнєвої діяльності школярів  

Худик Тетяна Іванівна, здобувач вищої освіти  

першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Наук. керівник – доц. Максим’юк О. В.  

 Використання тестових технологій у процесі вивчення граматичних 

особливостей інфінітива в закладах загальної середньої освіти  

Кобринська-Стратійчук Крістіна Ігорівна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.  
  

 10. Переказ із творчим завданням на уроках української мови  

Наумович Яна Ярославівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Пігур М. В.  
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Секція 3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ  

НАСТУПНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКІЛ  

Керівник – к. пед. н., доц. Стахів М. О.  

Секретар – Борисенко Д. О.  

  

1. Розвиток критичного мислення здобувачів початкової освіти на уроках 

літературного читання  

Борисенко Дарія Олександрівна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Наук. керівник – доц. Стахів М. О.  

  

2. Експериментальна система навчання української мови п’ятикласників із 

застосуванням інноваційних технологій  

Саливончик Анна Іванівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Златів Л. М.  

 Формування інфомедіаграмотності в учнів 5 класу на уроках української мови.  

Федор Наталія Іванівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

3. Інноватика специфіки вивчення дієслова на уроках української й англійської 

мов у середній загальноосвітній школі  

Столярчук Мар’яна Володимирівна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

4. Наступність і перспективність методики формування граматичної компетенції 

у початковій та базовій середній школах  

Бондаренко Анастасія Сергіївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  
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Секція 4. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ВИКЛИКИ Й НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Керівники – к. пед. н., доц. Дідук-Ступ’як Г. І., 

д.філол.н., проф. Кульбабська О. В. 

Секретар – Лісова З.-О. В.  

  

1. Психологічні аспекти дистанційного навчання мови школярів молодшого 

підліткового віку  

Матвійчук Наталія Олексіївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Златів Л. М.  
  

2. Формування синтаксичної компетенції під час опрацювання словосполучень 

на уроках української мови  

Заруба Василина Романівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – к. пед. наук.,викладач Криськів М.Й.  
  

3. Використання інформаційно-цифрових технологій під час вивчення 

дієприслівника у 7 класі  

Лісова Зореслава-Ольга Василівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

4. Сучасні виклики методики у ході опрацювання синтаксису і пунктуації у 5 

класі в онлайн-режимі  

Угрин Марія Вікторівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  
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5. Компетентнісний підхід методичної реалізації інноваційних варіантів 

методу тестування на уроках української мови  

Кантицька Ірина Віталіївна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

6. Особистісно зорієнтоване вивчення простого речення з однорідними 

членами у восьмому класі базової середньої школи  

Григорович Вікторія Йосипівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня факультету  

філології і журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Наук. керівник – доц. Дідук-Ступ’як Г. І.  

  

7. Лекційне красномовство в підготовці майбутніх учителів-філологів  

Гринчук Марія Іванівна, здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.  

  

8. Інноваційна діяльність як засіб підвищення ефективності 

навчальновиховного процесу  

Ілащук Марина Степанівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Наук. 

керівник – доц. Костик В. В.  

  

9. Новітні форми завдань для практичного заняття з української мови  

Рослякова Олександра Віталіївна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Наук. 

керівник – проф. Ковалець Л. М.  

  

10. Особливості вивчення багатокомпонентних складних речень на уроках 

української мови в ЗЗСО  

Бойко Тетяна Олегівна, здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.  
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Секція 5. МЕДІЙНИЙ І ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ДИСКУРСИ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Керівник – к. філ. н., доц. Шульжук Н. В.  

Секретар – Чорна О. Б.  

  

1. Стилістичні функції ускладлювальних компонентів у структурі простого 

речення у романі «Коханці Юстиції» Ю.Андруховича  

Гніденко Тетяна Миколаївна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Шульжук Н. В.  
  

2. Засоби вираження мовної агресії у медіатекстах  

Сафонова Катерина Романівна, здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Шульжук Н. В.  
  

3. Стилістичні функції лексичних одиниць у творчості Олеся Гончара  

Чорна Оксана Богданівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Шульжук Н. В.  

  

4. Парентитичні конструкції у творчості Володимира Лиса: 

функційностилістичний аспект  

Гайдук Анна Олександрівна, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Наук. керівник – доц. Шульжук Н. В.  

 

5. Односкладні й двоскладні речення української мови в аспекті варіантології 

та лінгводидактики  

Іліуц Людмила Сільвестрівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Наук. 

керівник – проф. Кульбабська О. В.  
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Наукові консультанти виступів здобувачів вищої освіти  
  

1. Антончук Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

2. Головата Лариса Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка.  

3. Дідук-Ступ’як Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка.  

4. Златів Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного 

університету.  

5. Ковалець Лідія Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, доцент кафедри 

української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

6. Костик Василь Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.   

7. Криськів Мирослава Йосипівна, кандидат педагогічних наук, викладач  кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка.  

8. Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича.  

9. Максим’юк Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

10. Палихата Елеонора Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

11. Пігур Мирослава Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка.  

12. Стахів Марія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка.  

13. Шульжук Наталя Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

  



13  

  

  


