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Секція 1. Поетика літературного 

твору. 

Скурідін Р.М. Жанр повісті в 

доробку Григора Тютюнника (здобувач 

вищої освіти ІІ курсу, гр. 20-01; наук. кер. 

Максименко О.В., кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри  

юридичної лінгвістики та практичної 

психології Луганський державний 

університет внутрішніх справ імені Е. О. 

Дідоренка) 

Харабара А.О., Галенко А.М. Лист 

як композиційний прийом у новелі 

Григора Тютюнника «Три зозулі з 

поклоном» (здобувачка вищої освіти, гр. 

СОУМ-18д; старша викладачка кафедри 

української філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Шаблієнко А.В., Галенко А.М. 
Стильові особливості творчості Григора 

Тютюнника в контексті світової 

літератури (здобувачка вищої освіти, гр. 

СОУМ-20д; старша викладачка кафедри 

української філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Юрченко А.І., Галенко А.М. Слова-

символи в новелі Григора Тютюнника 

«Три зозулі з поклоном» (здобувачка 

вищої освіти, гр. СОУМ-20д; старша 

викладачка кафедри української філології 

та журналістики Східноукраїнський 

національний університет імені 

Володимира Даля) 

Якуба Є. О. Проблематика 

новелістики Григора Тютюнника (здобувач 

вищої освіти ІІ курсу, гр. 20-01; наук. кер. 

Максименко О.В., кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри  

юридичної лінгвістики та практичної 

психології Луганський державний 

університет внутрішніх справ імені Е. О. 

Дідоренка) 

 

Секція 2. Лінгвостилістичні 

особливості художніх текстів. 

Капустенко В.Р., Кравченко О.Л. 

Фразеологізми в повісті "Вогник далеко в 

степу"(здобувачка вищої освіти, 

гр. СОУМ-18д; кандидатка філологічних 

наук, доцентка кафедри української 

філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Савченко О.М., Кравченко О.Л. 

Розмовна лексика в оповіданні «Дивак» 

Г.Тютюнника (здобувачка вищої освіти, 

гр. СОУМ-18д; кандидатка філологічних 

наук, доцентка кафедри української 

філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Тітович А.Г., Кравченко О.Л.  

Соматичний компонент у повісті 

"Вогник далеко в степу" (здобувачка 

вищої освіти, гр. СОУМ-18д; 

кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри української 

філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Каньшина М.А., 

Кравченко О.Л.  Соматизми в повісті 

«Климко» (здобувачка вищої освіти, 

гр. СОУМ-18д; кандидатка 

філологічних наук, доцентка 

кафедри української філології та 

журналістики Східноукраїнський 

національний університет імені 

Володимира Даля) 

Чала П.В., Галенко А.М. 
Концепти-кольороназви в новелі 

Григора Тютюнника «Три зозулі з 

поклоном» (здобувачка вищої 

освіти, гр. СОУМ-18д; старша 

викладачка кафедри української 

філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

Сідько Н.О., Галенко А.М. 

Компаративний аналіз концепту 



«кохання» в новелі «Три зозулі з 

поклоном» Григора Тютюнника та 

повісті «Гранатовий браслет» Олександра 

Купріна (здобувачка вищої освіти, гр. 

СОУМ-20д; старша викладачка кафедри 

української філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

 

 

 

Секція 3. Естетичний феномен 

письменника. 

Кузнецова Т. В. Григір Тютюнник як 

людина й особистість у рецепції 

дослідників (здобувачка вищої освіти ІІ 

курсу, гр. 20-24; наук. кер. Пащук Р.І., 

кандидатка філологічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри  юридичної 

лінгвістики та практичної психології 

Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 

Майстренко В. А. Дослідники  про 

знаковість постаті  Григора Тютюнника 

(здобувачка вищої освіти ІІ курсу, гр. 20-

24; наук. кер. Пащук Р.І., кандидатка 

філологічних наук, доцентка, завідувачка 

кафедри  юридичної лінгвістики та 

практичної психології Луганський 

державний університет внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка) 

Доброхотова Н.В. Застороги Григора 

Тютюнника: розмивання української 

ідентичності (на прикладі оповідання 

«Оддавали Катрю») (здобувачка вищої 

освіти ІІ курсу, гр. 20-24; наук. кер. Пащук 

Р.І., кандидатка філологічних наук, 

доцентка, завідувачка кафедри  юридичної 

лінгвістики та практичної психології 

Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 

Степанова В. В. Григір Тютюнник: 

духовні настанови для нації (здобувач 

вищої освіти ІІ курсу, гр. 20-24; наук. кер. 

Пащук Р.І., кандидатка філологічних наук, 

доцентка, завідувачка кафедри  юридичної 

лінгвістики та практичної психології 

Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка)  

Черніков В. В. Григір Тютюнник: з 

життя та творчості (здобувач вищої освіти 

ІІ курсу, гр. 20-06; наук. кер. Максименко 

О.В., кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри  юридичної лінгвістики 

та практичної психології Луганський 

державний університет внутрішніх справ 

імені Е. О. Дідоренка) 

Пушко В.Д. Презентація "Григір 

Тютюнник і Луганщина" (здобувачка 

вищої освіти, гр. СОУМ-20дм; наук. 

керівниця Пустовіт В.Ю., доктор 

філологічних наук, професор кафедри 

української філології та 

журналістики Східноукраїнський 

національний університет імені 

Володимира Даля;) 

 

 

 

Секція 4. Творчість 

письменника для дітей. 

Видиш С. В. «Кольороназви в 

творах для дітей Григора 

Тютюнника» (здобувачка вищої 

освіти, гр. СОУМ-19д 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля; 

наук. керівниця Глуховцева І. Я., 

кандидатка філологічних наук, 

доцентка кафедри української 

філології та журналістики) 

Голод А.В., Токар Н. В. Образи 

«дивних» дітей в оповіданні 

Гр.Тютюнника «Дивак» та І.Франка 

«Малий Мирон» (здобувачка вищої 

освіти, гр. СОУМ 21д; старша 

викладачка кафедри української 

філології та журналістики 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) 

 
 


