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м. Полтава
Організаційний комітет

Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови Національної академії наук України (співголова). 

Нестуля Олексій Олексійович – доктор історичних наук, професор, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (співголова).

Карпенко Ольга Василівна – кандидат економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України.

Бобух Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».



Програма роботи

Четвер, 11 жовтня

8.00 – 9.00		сніданок
9.00 – 10.00		реєстрація учасників
10.00 – 13.00		відкриття конференції, робота секцій: 
секція 1 (конференц-зала, ауд. 302); 
секція 2 (ауд. 433)
13.00 – 14.00		обід
14.00 – 14.30	концерт народного фольклорного ансамблю «Яворина»
14.30 – 18.00	екскурсія по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв Панаса Мирного та І. П. Котляревського 
18.30			вечеря
П’ятниця, 12 жовтня
 8.00 – 9.00		сніданок
9.00 – 10.00	екскурсія по університету, відвідування музею 
10.00 – 11.00		круглий стіл «Сучасні методи дослідження
                                       взаємозв’язку мови і культури» 
	(конференц-зала, ауд. 302)
11.30 – 17.00	екскурсія до музею-садиби М. В. Гоголя 
(с. Гоголево Шишацького району) та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному
17.00			вечеря
Порядок роботи конференції

Вітальне слово

Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови Національної академії наук України (співголова) (Україна, Київ). 

Нестуля Олексій Олексійович – доктор історичних наук, професор, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (співголова) (Україна, Полтава).

Карпенко Ольга Василівна – кандидат економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).

Алхасов Яшар Камиль оглу – кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Бакинского славянского университета (Азербайджан, Баку). 



Секція 1. Специфіка національних мов і культур: 
структурний і комунікативний аспекти

Керівники секції – Городенська Катерина Григорівна, 
        	  доктор філологічних наук, професор; 
               Гнатюк Ірина Святославівна – кандидат
               філологічних наук

Доповіді
1. Гриценко Павло Юхимович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Переклад і діалог культур.

2. Гнатюк Ірина Святославівна – кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Сучасний російсько-український словник: теорія і практика.

3. Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Мовний смак, мода і культура мови.

4. Городенська Катерина Григорівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Дієслівний словотвір – джерело пізнання української історії.

5. Сологуб Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Суб’єктивне і об’єктивне в мовній нормі.

6. Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (Україна, Луганськ).
Діалектні явища лексико-семантичного типу в українських східнослобожанських говірках.

7. Мех Наталя Олександрівна – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Комунікація культур ХХ – ХХІ ст.: актуалізація поглядів Івана Огієнка на мову та культуру.

8. Архангельська Алла Мстиславівна – доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія, Оломоуц).
Термін ГЕНДЕР у сучасній лінгвістиці: pro at contra.

9. Архангельська Тетяна Олексіївна – магістр, докторантка кафедри славістики  Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія, Оломоуц).
Паремія і проблеми інтертекстуальності.

10. Гочев Гочо Недев – кандидат филологических наук, профессор, заведующий  кафедрой русского языка Великотырновского университета «Св. Св. Кирил и Методий» (Болгария, Велико-Тырново).
Антонимизация в переводе (на материале русско-болгарских переводов).

11. Бибик Світлана Павлівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Жанр побутового діалогу в телерекламі.

12. Коць Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Мова преси – джерело формування синтаксичної норми.


13. Сюта Галина Мирославівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, Київ).
Поетична норма як фіксація культурної парадигми.

14. Мілєва Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (Україна, Луганськ).
Семантика евфемістичних фразеологізмів (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). 

15. Волошкина Инесса Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права (Россия, Белгород).
Роль идиоэтнического потенциала онимов в моделировании фразеологической семантики.

16. Бобух Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Контрастиви в мовотворчості Бориса Олійника.

17. Антіпова Альона Володимирівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Повторна номінація й апозиція в сучасній французькій мові.

18. Воловик Лариса Борисівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Репрезентація префіксальних дієслівних одиниць у німецьких лексикографічних джерелах.

19. Завалій Світлана Борисівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Стилістичні функції оксиморонних синтагм (на матеріалі поетичної мови другої половини ХХ – початку ХХІ століття).
20. Остапченко Ольга Борисівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Структурні особливості усічень в англійській економічній терміносистемі.

21. Стеценко Володимир Валерійович – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Іншомовні терміни в процесі управління маркетинговими комунікаціями.

22. Чорна Олександра Юріївна – викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Семантика міфологічного часу в українських господарських замовляннях.

Секція 2. Культурологічний підхід до викладання мови

Керівники секції – Дмитренко Раїса Іванівна, кандидат 
        філологічних наук, доцент; 
        Ковальчук Тетяна Іванівна, кандидат
        філологічних наук, доцент 

Доповіді
1. Крот Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права (Россия, Белгород).
Приветствие и прощание в разных культурах (социокультурный и дидактический аспекты). 

2. Лысова Ирина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права; 
Витохина Ольга Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права;
Волкова Ольга Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права (Россия, Белгород).
Язык и культура: гендерный дискурс.

3. Алхасов Яшар Камиль оглу – кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Бакинского славянского университета (Азербайджан, Баку). 
Анализ особенностей лексического состава русского языка в учебных целях.

4. Емельянов Евгений Александрович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Обучение особенностям межкультурной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка.

5. Гойко Валентина Антоновна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Современные образовательные технологии в повышении качества преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.

6. Кабешева Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Культуроведческий подход к обучению иностранным языкам в экономическом вузе.

7. Лысенко Ирина Владимировна – преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Дискурсивный подход к обучению чтению в неязыковых вузах экономических специальностей.

8. Бурмич Марина Александровна – преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Дискурс и текст.

9. Дмитренко Раїса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
Ковальчук Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Дистанционное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе: проблемы и перспективы.

10. Гончарова Євгенія Євгеніївна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Формування фахової компетенції майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

11. Король Тетяна Григорівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Вимоги до тестового контролю англомовної компетенції в читанні фахової літератури майбутніми фінансистами.

12. Мамедов Насирага Шахмурад оглу – кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка Бакинского славянского университета (Азербайджан, Баку).
Парадигма сложного предложения и актуальное членение.
 
13. Дубовцова Татьяна Антоновна – заведующая кафедрой иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Межкультурная коммуникация – ключ к успеху в бизнесе.

14. Шиханцова Людмила Михайловна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель);
Котлобаева Людмила Валерьевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Развитие межкультурной коммуникации в сфере бизнеса.

15. Авдеенко Татьяна Петровна – преподаватель кафедры иностранных языков Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь, Гомель).
Культура речевого общения как основной компонент культуры иноязычного общения.

16. Сухачова Наталія Сергіївна – старший викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Засоби вербалізації макроконцепту MANAGEMENT в англомовній картині світу.

17. Ємець Світлана Олегівна – викладач кафедри української та іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава).
Об’єктивація поняттєво-ціннісного змісту концепту УСПІХ ЧОЛОВІКА суб’єктами оцінки жіночої статі (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу).









