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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

  

     Гриценко Павло Юхимович – директор Інституту української 

мови Національної академії наук України, доктор філологічних наук, 

професор (співголова).  

 

     Нестуля Олексій Олексійович – ректор Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доктор історичних наук, професор (співголова). 

 

     Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор. 

 

Чернявська Олена Валеріївна – проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європейська та 

євроатлантична інтеграція), доктор економічних наук, професор. 

 

    Єрмоленко Світлана Яківна – завідувач відділу стилістики та 

культури мови Інституту української мови Національної академії наук 

України, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії наук України. 

  

Бибик Світлана Павлівна – доктор філологічних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови 

Інституту української мови Національної академії наук України. 

 

     Педченко Наталія Сергіївна – директор Інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор 

економічних наук, професор. 

 

     Бобух Надія Миколаївна – завідувач кафедри української та 

іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор філологічних 

наук, професор. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12 жовтня 

 

8.00 – 9.00  сніданок 

9.00 – 10.00  реєстрація учасників конференції 

10.00 – 11.00  пленарне засідання 

  (конференц-зала, ауд. 302) 

11.00 – 13.00  робота секцій: 

секція 1 (ауд. 433)  

секція 2 (ауд. 435) 

секція 3 (ауд. 419) 

секція 4 (ауд. 405) 

13.00 – 14.00 обід 

14.00 – 15.00 концерт народного фольклорного ансамблю 

«Яворина» 

15.00 – 18.00 екскурсія по Полтаві з відвідуванням 

літературно-меморіальних музеїв Панаса 

Мирного та І. П. Котляревського  

18.00 – 19.00  вечеря 

 

13 жовтня 

 

8.00 – 9.00  сніданок 

9.00 – 10.00 екскурсія по університету, відвідування музею  

10.00 – 11.00 заключне пленарне засідання (конференц-зала, 

ауд. 302) 

11.00 – 17.00 екскурсія до музею-садиби М. В. Гоголя  

(с. Гоголево Шишацького району) та 

Національного музею-заповідника українського 

гончарства в Опішному 

17.00   вечеря 

 

 

Регламент роботи 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на секційному засідання – до 10 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

12 жовтня 

Конференц-зала (ауд. 302) 

 

Вітальне слово 

 

     Нестуля Олексій Олексійович – ректор Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доктор історичних наук, професор. 

 

Доповіді 

 

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 

стилістики та культури мови Інституту української мови  

НАН України (Україна, Київ). 

Надморяна, надгоряна Болгарія в українському мовосвіті 

Павла Тичини 

 

Бибик Світлана Павлівна – доктор філологічних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови 

Інституту української мови НАН України (Україна, Київ). 

Розмовник як джерело вивчення української культури 

повсякдення 

 

Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор  філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української філології та загального 

мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (Україна, Старобільськ). 

Обрядовий та звичаєвий текст в українських 

східнослобожанських говірках 

 

Голікова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри української мови Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара (Україна, Дніпро). 

Лінгвопрагматика контекстуальної атракції в художньому 

дискурсі П. Загребельного 
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Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови, декан факультету української й іноземної 

філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара (Україна, Дніпро). 

Текст в аспекті лінгвістичного моделювання 

 

Сюта Галина Мирославівна – кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови 

Інституту української мови НАН України (Україна, Київ). 

Іншомовна цитата в сучасній українській комунікації 
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Секція 1 

 

СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ:  

СТРУКТУРНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ 

 

Аудиторія № 433 

 

Керівники секції: Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних  

                наук, професор; 

        Ганжа Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних 

                               наук, старший науковий співробітник 

 

Доповіді 

 

Архангельська Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач Інституту соціології і права Вищої школи 

Моравської  (Чехія, Оломоуц).  

Пуристичні тенденції в новітній українській правничій 

термінології 

Баган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри української філології та славістики Київського національного 

лінгвістичного університету (Україна, Київ). 

Когнітивно-номінативні особливості сучасного лексико-

семантичного термінотворення 

 

Бойко Вікторія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя (Україна, Ніжин); 

Давиденко Лариса Борисівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Особливості функціонування абревіатур у мові ЗМІ  

 

Боцян Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент 

Академії туризму в Анталії (Туреччина, Анталія). 

Ізоморфність економічних понять в українській і турецькій 

терміносистемах 



8 - © ПУЕТ - 

Вакулик Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та класичних мов Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (Україна, Київ). 

Метафорична номінація в анатомічній термінології 

 

Вакулик Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та класичних мов Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (Україна, Київ);  

Вакулик Дмитро Олексійович – студент 3 курсу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (Україна, 

Київ). 

Інтернаціоналізми в термінології автомобільного транспорту 

 

Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології та славістики Київського 

національного лінгвістичного університету (Україна, Київ). 

Сучасні орієнтири українського словотворення 

 

Ганжа Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту 

української мови НАН України (Україна, Київ). 

Комунікація сучасного молодого письменника і читача: від 

естетичного канону до мовних маніпуляцій 

 

Ганчева Магдалена Димитрова – кандидат філологічних наук,  

головний асистент кафедри русистики Великотирновського 

університету «Св. Св. Кирил и Методий» (Болгарія, Велико-Тирново). 

Об одном способе сопоставительного изучения лексики 

 

Гочев Гочо Недев – кандидат філологічних наук, професор 

кафедри русистики Великотирновського університету «Св. Св. Кирил 

и Методий» (Болгарія, Велико-Тирново). 

Переводческие лексико-семантические трансформации с точки 

зрения универсальных характеристик языкового знака (на 

материале русского и болгарского языков) 
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Гурко Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент     

кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(Україна, Дніпро). 

Експлікація ствердження в офіційно-діловому стилі 

 

Добровольська Діана Михайлівна – аспірантка кафедри 

прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (Україна, Одеса). 

Переклад рекламних слоганів: основні перекладацькі стратегії 

 

Завалій Світлана Борисівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри української та іноземних мов Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (Україна, Полтава). 

Структурно-семантичні особливості оксиморонних синтагм (на 

матеріалі поезії ХХІ століття) 

 

Зарінова Марія Валентинівна – аспірантка відділу стилістики та 

культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, 

Київ). 

Теоретичні засади нормотворчої дискусії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. і тогочасна мовна практика 

 

Іванова Ваня Панева – аспірантка кафедри русистики 

Великотирновського університету «Св. Св. Кирил и Методий» 

(Болгарія, Велико-Тирново).  

Метонимические переносы в русском и болгарском языках 

 

Кинева Вікторія Гочева – кандидат філологічних наук, головний 

асистент кафедри класичних і східних мов та культур 

Великотирновського університету «Св. Св. Кирил и Методий» 

(Болгарія, Велико-Тирново). 

Сокращенные номинативные единицы в контексте отношений 

эквивалентности-безэквивалентности (на материале русского, 

болгарского и греческого языков) 
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Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету 

«Одеська юридична академія» (Україна, Одеса).   

Україномовна блогосфера в системі національної 

самосвідомості 

 

Ковтун Альбіна Анатоліївна – кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Україна, 

Чернівці). 

Релігійна лексика як засіб непрямої номінації в українському 

мовленні 

 

Кондратенко Наталія Василівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського 

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

Фігури експресивного синтаксису в монологічному 

політичному мовленні 

 

Коробова Ірина Олександрівна – аспірантка кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного 

університету (Україна, Київ). 

Новітні композити в сучасній українській мові: структура й 

семантика 

 

Лопата Вікторія Олександрівна – аспірантка кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (Україна, Полтава).   

Семантико-стилістичні параметри речень із бестіальними 

предикатами 

 

Лужецька Леся Михайлівна – старший викладач кафедри 

практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Особливості формування української спортивної термінології 

(на прикладі запозичень) 
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Мамедов Насирага Шахмурад оглу – доктор філологічних наук, 
професор кафедри сучасної російської мови Бакинського 
слов’янського університету (Азербайджан, Баку). 

Предложение как основная единица текста 

 
Петриця Любов Іванівна – старший викладач кафедри практики 

англійської мови Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Семантична структура вільних словосполучень у зіставленні з 

неідіоматичними фразеологічними одиницями 

 
Пономаренко Марія – аспірантка кафедри славістики 

Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія, Оломоуц).  

Проблеми збереження авторського ідіостилю в перекладі на 

споріднену мову (гендерний аспект) 

Прилипко Федір Євгенович – аспірант відділу стилістики та 
культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, 
Київ). 

Комунікеми-сленгізми в українськомовній мультиплікації 
 
Редьква Ярослав Петрович – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (Україна, 
Чернівці).  

Українська ономастична термінологія крізь призму 

міжнародної ономастичної стандартизації термінотворення 

 
Стеценко Володимир Валерійович – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри української та іноземних мов Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(Україна, Полтава). 

Нова економічна термінологія англійської мови 

 
Сухачова Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та іноземних мов Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(Україна, Полтава). 

Конверсія в сучасній англомовній терміносистемі менеджменту 
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Сухенко Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних 

громадян Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (Україна, Харків). 

Мовна картина світу українців крізь призму оксюморона 

 

Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри гуманітарної підготовки та митної ідентифікації 

культурних цінностей Університету митної справи та фінансів 

(Україна, Дніпро). 

Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української 

мови 

 

Терехова Діана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

професор кафедри української філології та славістики Київського 

національного лінгвістичного університету (Україна, Київ).  

Динамічний аспект асоціативного значення слова  

 

Товстенко Вікторія Ростиславівна – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (Україна, Київ). 

Лексичні особливості українського просторіччя  

Хван Антоніна Володимирівна – старший викладач кафедри 

ділової іноземної мови Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава). 

Засоби внутрішньорівневої омонімізації мовних одиниць у 

межах англійської економічної терміносистеми 
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Секція 2 

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

У ДОСЛІДЖЕННІ МОВИ 

 

Аудиторія № 435 

 
Керівники секції: Мех Наталія Олександрівна – доктор 
                               філологічних наук, професор, провідний науковий 
                    співробітник; 
         Яременко Тетяна Георгіївна – кандидат 
                    філологічних наук, доцент 

 

Доповіді 

 
Артеменко Галина Степанівна – кандидат філологічних наук,  

лаборант кафедри історії та культури української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (Україна, 
Чернівці). 

Алогічні фразеологізми як причина міжкультурних 

когнітивних дисонансів 

 
Архангельська Алла Мстиславівна – доктор філологічних наук, 

професор кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в 
Оломоуці (Чехія, Оломоуц).  

Українізація в системі координат національної 

самоідентифікації українства 

Баличева Лариса Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян 
Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця (Україна, Харків).  

Деякі аспекти формування полікультурності в Україні 

 
Гаджи Рауф Мамаджан оглу – доктор філософії,                     

доцент кафедри Азербайджанського мультикультуралізму 
Бакинського слов’янського університету (Азербайджан, Баку). 

Языковые и культурные ценности этнических групп в 

Азербайджанской Республике 
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Демків Юлія Михайлівна – викладач кафедри практики 

англійської мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Лексичні особливості канадського й австралійського варіантів 

англійської мови: етнолінгвістичний аспект 

 

Джафаргулієва Майя Рзагулу гизи – викладач кафедри 

Азербайджанського  мультикультуралізму Бакинського слов’янського 

університету (Азербайджан, Баку). 

Проблемы теоретического осмысления термина 

«мультикультурализм»: вариация стереотипов и трактовки 

 

Дядечко Людмила Анатоліївна – старший викладач кафедри 

української та класичних мов Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (Україна, Київ). 

Рекламний анекдот: соціолінгвістичний аспект 

 

Каракевич Роксоляна Орестівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Лінгвоконцептологічні витоки лінгвокультурології 

 

Козловець Ірина Іванівна – старший викладач кафедри української 

мови та літератури ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ); 

Краснопольська Наталя Леонідівна – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (Україна, Київ). 

Термінологічні запозичення як невдалий експеримент 

міжкультурної комунікації  

Коць Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту 

української мови НАН України (Україна, Київ). 

Вербалізація ціннісних орієнтацій суспільства в мові сучасних 

ЗМІ 
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Личук Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та класичних мов Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (Україна, Київ). 

Асиметрія в міжкультурній комунікації (на матеріалі 

електронної версії газети «The Times» 

 

Мех Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики та 

культури мови Інституту української мови НАН України (Україна, 

Київ). 

Українська культура, мова, духовність: ризики 

глобалізаційних тисків 

 

Науменко Уляна Василівна – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, 

Дрогобич). 

Мови й культури світу в єдності відмінностей  

 

Петришин Ольга Леонідівна  – викладач кафедри практики 

англійської мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Сучасні лексичні запозичення: прагматика, семантика, 

соціолінгвістика 

 

Пугач Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Укрен vs українець: проблеми стереотипізації 

Пузиренко Ярина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Україна, Київ). 

До питання про антропоніміку в умовах міжкультурної 

комунікації 
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Пузиренко Ярина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Україна, Київ); 

Демченко Марина Сергіївна – магістр гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (Україна, Київ). 

Мовна культура студентства як відображення стану культури 

суспільства 

 

Синиця Ірина Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор  

Інституту російської мови Далянського університету іноземних мов 

(Китай, Далянь). 

Українсько-китайські лінгвокультурні паралелі: учора, 

сьогодні, завтра 

 

Тепла Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української та класичних мов Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (Україна, Київ). 

Міжкультурна комунікація і процеси глобалізації  

 

Шкоріна Інна Марківна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця (Україна, Харків). 

Проблеми мови, нації, національно-мовної картини світу в 

умовах міжкультурної комунікації 

 

Яременко Тетяна Георгіївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(Україна, Київ). 

Роль художніх текстів у міжкультурній комунікації  
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Секція 3 

 

ДИСКУРС. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ 

 

Аудиторія № 419 

 

Керівники секції: Бобух Надія Миколаївна – доктор філологічних 

                     наук, професор; 

          Козловська Лариса Степанівна – кандидат                      

          філологічних наук, доцент 

 

Доповіді 

 

Анікеєнко Юлія Анатоліївна – аспірантка кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (Україна, Полтава).   

Специфіка вияву розділових відношень у структурі наукового 

дискурсу 

 

Билінська Олександра Сергіївна – аспірантка кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (Україна, Одеса). 

Лексичні засоби впливу в агітаційних політичних текстах 

 

Бобух Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української та іноземних мов Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(Україна, Полтава). 

Семантико-стилістичні функції опозицій у поетичному тексті 

(на матеріалі мовотворчості Григорія Коваля) 

 

Бойко Надія Іванівна –  доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Лексичні засоби експресивізації ідіостилю В. Винниченка  
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Вакуленко Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Структурно-семантичні особливості складного синтаксичного 

цілого (на прикладі творів Л. Костенко)  

 

Воловик Лариса Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української та іноземних мов Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(Україна, Полтава). 

Словотвірні моделі префіксальних дієслів в економічному 

тексті 

 

Галаур Світлана Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (Україна, Полтава). 

Регулятивність як текстова ознака: спроба теоретичного 

осмислення 

 

Грозян Ніна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української філології Кримського інженерно-

педагогічного університету (Україна, Сімферополь).  

Морфологічні варіанти просторових детермінантів (на 

матеріалі текстів журналу «Український тиждень»)   

 

Дуброва Наталія Іванівна – старший викладач кафедри 

прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська 

юридична академія» (Україна, Одеса). 

Способи  термінотворення в сучасному українському тексті у 

сфері права 

 

Ємець Світлана Олегівна – старший викладач кафедри 

української та іноземних мов Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(Україна, Полтава). 

Концепт УСПІХ як лінгвокогнітивний феномен 
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Завальська Любов Володимирівна – аспірантка кафедри 

української мови Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (Україна, Одеса). 

Конфліктні стратегії мовленнєвої поведінки в українському 

політичному дискурсі 

 

Заскалета Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української філології та славістики Київського 

національного лінгвістичного університету (Україна, Київ). 

Освітній дискурс: зауваги до термінологічної 

невпорядкованості 

 

Зубко Тетяна Віталіївна – аспірантка кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (Україна, Полтава).   

Валентний потенціал дієслів сприйняття на перцептивному тлі 

художнього тексту 

 

Іщенко Валентина Леонідівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри ділової іноземної мови Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (Україна, Полтава). 

Особливості вживання економічних термінів у художній 

літературі 

 

Кайдаш Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент  

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар  

 

Кисла Наталія Вікторівна – аспірантка кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (Україна, Полтава).   

Кореляція адвербіальних значень прийменників як один із 

засобів організації тексту 
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Кіщенко Алла Миколаївна – аспірантка кафедри прикладної 
лінгвістики Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (Україна, Одеса). 

Комунікативна роль мовця в художньому дискурсі: 

синтаксичні засоби репрезентації 

 
Козловська Лариса Степанівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (Україна, Київ). 

Економічний корпоративний текст як носій інтеркультурної 

інформації  

 
Колесникова Лариса Леонідівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української філології та загального мовознавства  
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(Україна, Старобільськ). 

Семантична специфіка біблійних символів у поетичній мові 

 
Корольова Валерія Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара (Україна, Дніпро). 

Типологія дискурсів у сучасних лінгвістичних студіях 

 
Костенко Марія Андріївна – аспірантка кафедри прикладної 

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

Графічні засоби словотворення в рекламних текстах 

 
Мамич Мирослава Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету 
«Одеська юридична академія» (Україна, Одеса).   

Концептуальні моделі стереотипізації образу жінки в 

журнальній періодиці 

 
Мінчак Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології та славістики Київського національного 
лінгвістичного університету (Україна, Київ). 

Лексико-семантичні інновації в романах Дари Корній 
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Назаренко  Оксана  Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

cтарший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного 

університету «Одеська юридична академія» (Україна, Одеса). 

Прагмакомунікативний аспект політичного тексту 

 

Пасік Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент  

кафедри української мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя (Україна, Ніжин). 

Мовний образ ріки в романі Мирослава Дочинця «Горянин. 

Води Господніх русел»  

 

Попко Марія – аспірантка кафедри славістики Університету 

ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чехія, Оломоуц). 

Способи й засоби вербалізації суспільного протистояння «ми» – 

«вони» в сучасному українському публіцистичному дискурсі 

Просяна Альона Вікторівна – аспірантка кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (Україна, Одеса). 

Український юридичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект 

дослідження 

 

Рабанюк Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (Україна, Чернівці). 

Двомовність та її потрактування в науковому дискурсі  

 

Сеньків Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Семантичні особливості оказіональних фразеологізмів (на 

прикладі творів Дж. К. Роулінг) 

 

Сивик Оксана Анатоліївна – старший викладач кафедри практики 

німецької мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Естетичні категорії творчості А. Штіртера 
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Cирко Ірина Мирославівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Мовна етика заочного дискутування в різнолінгвальних 

культурах (на матеріалі письменницьких щоденників ХХ ст.)   

 

Скаб Марія Василівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Україна, 

Чернівці).  

Біблійні алюзії та художній текст: принципи організації 

інтертекстуальності 

 

Cлишинська Ганна Миколаївна – асистент кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету «Одеська юридична 

академія» (Україна, Одеса). 

Особливості функціонування метафори в судовому дискурсі (на 

матеріалі захисних адвокатських промов) 

 

Соценко Наталія Федорівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних 

громадян Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (Україна, Харків). 

Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі 

М. Хвильового «Кіт у чоботях» 

 

Терещенко Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(Україна, Київ). 

Стилістично маркована лексика в сучасному рекламному 

дискурсі  

Тимчук Олена Тихонівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Функціональний аспект прецедентних текстів публіцистичного 

дискурсу 
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Чорна Олександра Юріївна – викладач кафедри української та 

іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна, Полтава). 

Лексичні опозиції в мовотворчості Сергія Жадана 

 

Шевченко Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара (Україна, Дніпро). 

Експресивний потенціал складних речень у творах Павла 

Загребельного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 - © ПУЕТ - 

Секція 4 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ 

 

Аудиторія № 409 

 
Керівники секції: Король Тетяна Григорівна – кандидат 
         педагогічних наук, доцент; 
         Харкавців Ірина Романівна – кандидат 
         педагогічних наук, доцент 

 

Доповіді 

Балалаєва Олена Юріївна – старший викладач кафедри 
української та класичних мов Національного університету біоресурсів 
і природокористування України (Україна, Київ). 

Реалізація принципу селективності в навчанні латинської мови 

студентів-ветеринарів 

 
Безгодова Надія Семенівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української філології та загального мовознавства  
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(Україна, Старобільськ).  

Етнокультурна підготовка майбутніх фахівців банківської 

справи 

 
Бондарчук Лариса Михайлівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(Україна, Київ). 

Когнітивно-комунікативна методика навчання польської мови 

в економічному ВНЗ  

Гончарова Євгенія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри української та іноземних мов Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» (Україна, Полтава). 

Дидактичний потенціал диференційного підходу до вивчення 

іноземної мови 
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Гоцинець  Ірина Львівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних 

мов Дрогобицького державного педагогічного університету  

ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Формування німецькомовної комунікативної компетентності 

паравербальними засобами 

 

Кішик Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри 

порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов 

Дрогобицького державного педагогічного університету  

ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Мовленнєві жанри як типова форма висловлювань на заняттях 

англійської мови 

 

Король Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української та іноземних мов Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(Україна, Полтава). 

Особливості тестового контролю рівня сформованості 

читацької компетентності в майбутніх перекладачів 

 

Кузь Галина Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Україна, 

Чернівці). 

Лексикографічні фразеологічні праці як елемент 

лінгводидактичного процесу: досвід та перспективи 

 

Лісняк Наталя Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(Україна, Київ). 

 Сучасна українська література як джерело вдосконалення 

мови майбутньої еліти  

 

 



26 - © ПУЕТ - 

Подгурська Тамара Анатоліївна – старший викладач кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ). 

Міжкультурний аспект опанування мови на заняттях із 

практичної риторики  

 

Скаб Мар’ян Стефанович – доктор філологічних наук, професор 

Варшавського університету (Польща, Варшава). 

Курс «Українське термінознавство» як важливий 

складник підготовки україністів Варшавського університету 

 

Случайна Лариса Олександрівна – кандидат політологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»  (Україна, Київ).  

Технології набуття лінгвокультурологічної компетенції на 

заняттях з іноземної мови в економічному ВНЗ  

Сосяк Мирослава Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету 

ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Структура професійно-педагогічного дискурсу в навчальному 

процесі 

 

Сторонська Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання 

іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету 

ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Історичні витоки дидактики багатомовності 

 

Терлецька Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Формування пізнавальної активності студентів на практичних 

заняттях з англійської мови в контексті реалізацій мовних 

стратегій 

 



- © ПУЕТ - 27 

Харкавців Ірина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Я. Франка (Україна, Дрогобич). 

Професійна підготовка майбутніх студентів-філологів у 

полікультурному просторі 
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