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У контексті надважливих проблем сучасної 

лінгвоукраїністики особливого теоретичного 

і прикладного значення набула проблема реалізації 

граматичного стандарту української літературної 

мови в мовній практиці, динаміки прескриптивних 

(обов’язкових) граматичних норм в різних її 

функціональних сферах. 

 

Катерина Городенська 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

голова, ректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор педагогічних наук, 

професор, міністр освіти і науки України (2005–2007 рр.), 

український політик і громадський діяч, голова 

громадської ради освітян і науковцівУкраїни 

 

ШИНКАРУК  

Василь Дмитрович 

 

 

 

 

ГРИЦЕНКО  

Павло Юхимович 

 

ХАРЧЕНКО  

Світлана Василівна 

заступник голови, декан гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор філологічних 

наук, професор, академік АН вищої школи України, 

заслужений працівник освіти України 

 

директор Інституту української мови НАН України, доктор 

філологічних наук, професор  

 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, доктор філологічних наук, доцент 

  

КОСТРИЦЯ  

НаталіяМиколаївна 

завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

ЛИЧУК  

МаріяІванівна 

доцент кафедри журналістики та мовної комунікації 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, доктор філологічних наук, доцент 

 

БУЦИК  

Ігор Михайлович 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

РУДИК  

Ярослав Михайлович 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

МАЙДАНЮК 

Ірина Зіновіївна 

 

 

БАЛАЛАЄВА  

ОленаЮріївна 

завідувач кафедри культурології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор філософських наук, професор 

доцент кафедри журналістики та мовної комунікації 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, кандидат педагогічних наук 

  

 



СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

29 листопада 2018 року 
 

09.00–10.00 – Реєстрація учасників 

10.00–10.30 – Відкриття конференції 

10.30–13.30 – Пленарне засідання 

13.30–15.00 – Обідня перерва 

15.00–18.00 – Робота секцій 

 

 

 

30 листопада 2018 року 

 

10.00–11.00 – Підведення підсумків 

Ухвалення резолюції 

11.00–13.00 – Екскурсія Києвом 

13.00 – Від’їзд учасників конференції 

 

 

 

 

Регламент 
 

Виступ на пленарному засіданні – 15–20 хвилин 

 

Виступ на секційному засіданні – 10–15 хвилин 

 

Обговорення     – 3–5 хвилин 
 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

НІКОЛАЄНКО  

Станіслав Миколайович 

 

 

 

 

 

ТОМЕНКО  

Микола Володимирович 

 

ректор Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

міністр освіти і науки України (2005–2007 рр.), 

український політик і громадський діяч, голова 

громадської ради освітян і науковців України 

 

доктор політичних наук, професор, голова наглядової 

ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Голова Громадського руху 

«Рідна країна», знаний громадський і політичний діяч 

 

 МАТІОС 

МаріяВасилівна 

народний депутат України, українська письменниця і 

політичний діяч 

  

ГРИЦЕНКО  

Павло Юхимович 

 

КВАША  

СергійМиколайович 

 

директор Інституту української мови НАН України, 

доктор філологічних наук, професор 

 

проректор з навчальної і виховної роботи Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор економічних наук, професор, академік НААН 

України 

 

ШИНКАРУК  

Василь Дмитрович 

декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України, доктор філологічних наук, 

професор, академік АН вищої школи України, заслужений 

працівник освіти України 

 

ЧИЖ 

ІванСергійович 

заслужений журналіст України, Член Національної спілки 

журналістів України, Голова Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України (2003‒2006), 

Засновник і голова Благодійного фонду «Справедливість» 

імені Устима Кармалюка 

 

БІЛА 

Лариса Михайлівна 

 

вчитель-методист української мови і літератури 

Спеціалізованої школи № 200 імені Василя Стуса м. Києва 

  

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна, завідувач відділу граматики та наукової 

термінології Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор 

(м. Київ, Україна) 

Граматичні норми в мовній свідомості та мовній практиці української 

професійної спільноти 

 

АЗАРОВА Лариса Євстахіївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця, 

Україна) 

Мова як визначальний чинник ідентичності української нації 

 

БАГАН Мирослава Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української філології та славістики, Київський національний лінгвістичний 

університет (м. Київ, Україна) 

Синтаксична деривація як спосіб оптимізації наукового мовлення 

 

ВАЛЮХ Зоя Орестівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету 

(м. Київ, Україна) 

Динамічні процеси в сучасному українському словотворенні 

 

ЗАВАЛЬНЮК Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету 

філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) 

Нові тенденції в синтаксисі мови сучасної української преси (на матеріалі газети 

«Педагог» – друкованого органу Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського  

 

КУШЛИК Оксана Павлівна, доктор філологічних наук, професор, Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) 

Категорійний статус дієслів як детермінатор словотвірного потенціалу 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Проблема синтаксично нечленованих одиниць у працях проф. К. Г. Городенської 

та двовимірна типологія нечленованих одиниць у сучасній лінгвоукраїністиці 

 

МЕЖОВ Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Україна) 

Речення як базова одиниця для синтаксеми в концепції дериваційного 

синтаксису К. Г. Городенської 

 



НЕЛЮБА Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, доцент, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна) 

До питання про інвентаризацію й кодифікацію морфемно-словотвірних 

термінів 

 

ОЛЕКСЕНКО Володимир Павлович, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету філології та журналістики Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Словотворчі засоби мовної категоризації світу 

 

ПОПОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри мовної підготовки Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) 

Лексико-семантичні функції слова кат в українській мові 

 

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, ректор 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, 

Україна) 

Сучасна лінгвофемінізація: родова диференціація, перифрастична номінація 

 

ТКАЧ Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Словотвірна проблематика у працях проф. К. Г. Городенської та актуальні 

питання дослідження словотворчих процесів у західноукраїнському варіанті 

літературної мови кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. 

 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Граматичний стандарт української літературної мови в працях професора 

Катерини Городенської 

 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан 

гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Синтаксична проблематика в працях професора Катерини Городенської та 

сучасні проблеми дослідження модусно-диктумних відношеньу реченнєвій структурі 

 

ШИТИК Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)  

Функційні аналоги сполучників: статус, типологія 

 

ЯСАКОВА Наталія Юріївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, 

Україна) 

Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії 



СЕКЦІЯ 1 

 

МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК  

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Засідання 1 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 11 

15.00 – 16.30 

 

Керівники секції – доктор філософських наук, професор Світлана Сторожук 

  кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Міщинська 

секретар – кандидат філософських наук, доцент Тетяна Мисюра 

 

DĂRĂBUȘCarmen, conf. univ. dr. habil. Technical University of Cluj-Napica-CUNBM/ 

«St. Kliment Ohridski» University of Sofia (м. Софія, Болгарія)  

Between cultures and religions 

 

АСАТУРОВ Сергій Костянтинович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Мовний складник підготовки бакалаврів з міжнародних відносин як чинник 

професійної ідентифікації 

 

БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Мова як чинник сучасного державотворення України 

 

БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Мова як засіб професійної взаємодії у дослідницькій діяльності та навчанні 

майбутніх фахівців з агроінженерії 

 

ГАЛУШКО Михайло Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) 

Мова як об’єкт філософського пізнання 

 

ДАНЬКЕВИЧ Віта Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Формування мовної культури майбутніх фахівців 

 

ДЖУСУПОВ Маханбет Джусупович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

російської мови і літератури, Узбецький державний університет світових мов (м. Ташкент, 

Узбекистан) 

Відображення національно-культурних цінностей у свідомості індивіда і суспільства 

 

ДІРА Надія Олександрівна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Взаємозв’язок екології та української мови 

 



КАЛУГА Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Мова як інструмент і посередник 

 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, доцент,  Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна);  

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Мова як визначний чинник національної ідентичності (Англія та Україна) 

 

КЛИМЕНКО Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри англійської 

філології, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Актуальність створення концепції державної мовної політики України 

 

КОНОВАЛОВА Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української філології; Маріупольський державний університет (м. Маріуполь, 

Україна) 

Особливості культурологічного потенціалу художньої літератури 

 

КОПТЮХ Оксана Миколаївна, викладач зарубіжної літератури, викладач вищої 

категорії, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

Використання фразеологізмів на заняттях з літератури як необхідний елемент 

патріотичного виховання 

 

КРАВЕЦЬ Лариса Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Метафори пам’яті в українській поезії XX ст. 

 

КРАВЧЕНКО Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики; Національний університет імені Тараса 

Шевченка (м. Київ, Україна) 

Українська мова як чинник національної безпеки 

 

КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Мова як чинник ідентичності нації 

 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна);  

САХАРОВА Владислава Геннадіївна, магістр 1-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Мова у творчості Григорія Сковороди 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 



ГАРБАРЧУК Максим Петрович, ЩЕРБА Богдан Вікторович, студенти 1 курсу 

юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Українська мова й українська культура в добу Постишева 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри журналістики та 

мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

МЕЛЬНИЧУК Ірина Русланівна, ТЕРЕЩЕНКО Надія Андріївна, студентки 1 

курсу юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

«Українському слову здобувати нові поля» (Іван Франко) 

 

 

Засідання 2 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 11 

16.30 – 18.00 

 

Керівники секції – доктор філософських наук, професор Світлана Сторожук 

  кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Міщинська 

секретар – кандидат філософських наук, доцент Тетяна Мисюра 

 

ALEXSANDRO SILVA MARIANO, Estácio de  Sá University (Brazil) 

Critical Analysis of Self Reliance by Ralph Waldo Emerson 

 

МИСЮРА Тетяна Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Мова – культура – етнос 

 

МІЩИНСЬКА Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології, Національна академія Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) 

Соціолекти як мовне явище в полікультурному соціумі 

 

MYKHAILENKO, Olena PhD, Associate Researcher; 

BLAYONE, Todd MA, Educational Technologist, Researcher University of Ontario Institute 

of Technology (Oshawa, Ontario, Canada)  

Developing a contextual model for learning transformations: Ukraine-Canada digital 

learning & culture research 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Рідна мова як засіб формування ідентичності особистості 

 

САВИЦЬКА Інна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Мовне питання в транзитивному суспільстві 



СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Етнокультурні стереотипи як чинники національно-культурної ідентифікації 

етноспільноти 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ДЕГТЯРЬОВА Дарія Анатоліївна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Мова – душа народу 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

КОГУТ Марина В’ячеславівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

«Як парость виноградної лози плекайте мову…» 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЛИТВИН Владислава Юріївна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Фразеологізми як етнокультуреми 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

МИХАЙЛЮК Катерина Романівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Феномен «національна мова» 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

САГАН Юлія Валеріївна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Незвідані таємниці української мови 

 

СТОРОЖУК Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії,Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Націєтворче значення мови в контексті суспільно-політичних поглядів Б. Андерсона  

 



ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Українська мова в українській церкві:минуле та сучасність 

 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, асистент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Методологічний орієнтир національної автентичності 

 

ШУМИЦЬКА Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри журналістики, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна) 

Сучасний мовнополітичний курс України в європейській рецепції 

 

ЯШНИК Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

ЛИННИК Вікторія Віталіївна, студентка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Історія та розвиток мовного законодавства в незалежній Україні 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

СУЧАСНІ ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ, МОВНОЇ КУЛЬТУРИ, 

ЕТНОПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 

 

Засідання 1 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 78 

15.00 – 16.30 

 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, доцент Ірина Сопівник 

  кандидат педагогічних наук, професор Сергій Кубіцький 

секретар – аспірантка Поліна Карпінська 

 
БАБИЧ Уляна Дмитрівна, аспірантка кафедри іноземної філології та перекладу, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх філологів 

 

БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Категоризація понять новинних медіа 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Ілля Павлович, аспірант кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України(м. Київ, Україна) 

Класифікація та функції емоційної сфери особистості 

 

ВЕГЕРА Ярослава Ігорівна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Технології оцінювання результатів навчання: термінологічний аспект 

 



ГЕЙКО Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Характерні риси лінгвістики тексту та дискурсу 

 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Глобалізація мовного середовища планетарного соціуму 

 

ГОРДЄЄВА Ірина Володимирівна, аспірантка, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Гендерні стереотипи у процесі мовної комунікації 

 

ДЖОЛОС Олег Володимирович, кандидат наук з соціальних комунікацій, асистент 

кафедри телебачення і радіомовлення, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка (м. Київ, Україна) 

Культура мовлення як професійний стандарт роботи журналіста 

 

Dr. HAMAІDIA ALI, PhD in Clinical Psychology Sétif 2 University, Algeria 

Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 University 

Evaluation of the current care system for students in Algeria 

 

КАРПІНСЬКА Поліна Ігорівна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Терміни «альтруїзм» та «егоїзм»: історико-філософський аналіз 

 

КОСТРИЦЯ Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної 

 

КУБІЦЬКИЙ Сергій Олегович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри методики навчання та управління навчальним закладом, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості професійного мислення педагога 

 

МАЛИХІН Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЯРМОЛЬЧУК Тарас Михайлович, аспірант кафедри методики навчання та 

управління навчальним закладом, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Синхронно-асинхронний режим вивчення іноземної мови фахівцями ІТ напряму 

 

МАРІНІЧ Володимир Костянтинович, аспірант кафедри філософії, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Короткий погляд на ієрогліфічну писемність Стародавнього Єгипту 

 

 

 



Засідання 2 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 78 

16.30 – 18.00 

 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, доцент Ірина Сопівник 

  кандидат педагогічних наук, професор Сергій Кубіцький 

секретар – аспірантка Поліна Карпінська 

 

МЕХБАЛІЄВА Наталія Анатоліївна, фахівець, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Мова як важливий чинник соціокультурної адаптації 

 

МИХНЮК Сергій Вікторович, аспірант, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

До питання про соціально-комунікативну компетентність 

 

МІСЬКЕВИЧ Людмила Вікторівна, аспірантка кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна). 

Комунікативні вміння керівника закладу загальної середньої освіти 

 

НАГОРНА Катерина Володимирівна, аспірантка, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)з 

Проектна компетентність: термінологічні аспекти 

 

НАВРОЦЬКА Марія Сергіївна, магістрантка 2-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Суб’єктність студентів філологічних спеціальностей як інтегративна властивість 

їхньої професійної компетентності 
 

РУДИК Ярослав Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

методики навчання та управління навчальними закладами,Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

БАЛАС Інна Анатоліївна, магістрантка 2-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Аспекти впливу стилю керівництва на управління закладом освіти 
 

 

РУДИК Ярослав Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

методики навчання та управління навчальними закладами, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

КУЦА Аліна Анатоліївна, магістрантка 2-го року навчання, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Рекламні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності закладу 

вищої освіти 

 

САМАРСЬКИЙ Андрій Юрійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

ДУБРОВІНА Оксана Валеріївна, асистентка, Національний університет біоресурсів 

і  природокористування України (м. Київ, Україна) 

Проблеми міжкультурної комунікації та принцип вузької спеціалізації в освіті 



СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Переклад філософських текстів українською мовою: в якій ситуації опиняється 

викладач 

 

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Заклади вищої освіти і лідерство: нова парадигма управління 

 

ТРУТЕНЬ Аліна Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Формування у студентів ціннісного ставлення до водних ресурсів як компонента 

екологічної культури 

 

ЧЕКАЛЮК Вероніка Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Місія медіаспеціалістів у іміджуванні 
 

ЧИЖ Іван Сергійович, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Теорія масових комунікацій Герберта Маклюена: проекція на сучасні тенденції 

суспільного розвитку 
 

ЧУМАК Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Українська мова та етнопедагогіка як засоби формування духовної культури 

особистості 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІЙНОЇ ГРАМАТИКИ 

 

29 листопада, четвер 

корпус 3, аудиторія 26 

15.00 – 18.00 

 

Керівники секції – доктор філологічних наук, доцент Наталія Ясакова 

  кандидат філософських наук, доцент Інна Савицька 

секретар – кандидат філологічних наук Оксана Халіман 

 

АГАЗАДЕ Галина Мойсеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Бакинський 

слов’янський університет (м. Баку, Азербайджан) 

Спільність засобів вираження граматичних значень у слов’янських мовах 

 

БЕРКОВЕЦЬ Віра Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Інтерференційний потенціал фонетичного слова в системі українського неймінгу 

 



ВОЗНЮК Тетяна Михайлівна, асистент кафедри англійської мови для технічних та 

агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і природо-

користування України (м. Київ, Україна) 

До питання актуального членування речення  
 

ГУЦУЛЯК Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Парадигматичні відношення образних відсубстантивних дериватів української мови: 

мотиваційно-словотвірні особливості 
 

ДЕНИСЮК Василь Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент,доцент 

кафедри української мови і методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) 

Фразеологізми в діахронії: критерії визначення 
 

ДЕРЕВ’ЯНКО Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства, Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна) 

Прийменниково-іменникові корелятиви з вторинними часовими прийменниками як 

репрезентанти семантики проміжного часу  
 

ДЗЮБА Майя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, Національний університет водного господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

МАЛЕВИЧ Леся Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, Національний університет водного господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

Системні зв’язки між епонімічними термінами: логіко-поняттєвий і лінгвістичний 

аспекти 
 

ДУДКО Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови, Національний педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова 

(м. Київ, Україна) 

Загальна внутрішньотипологічна ономасіологічна характеристика власне-дієслівних 

граматичних категорій 
 

ЗАГНІТКО Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, Донецький 

національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Теоретико-комунікативні основи дериваційного синтаксису 
 

КАЛЬКО Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна) 

Категорія виду і контекст: аспектуальність і транзитивність 
 

КОВТЮХ Світлана Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна)  

Зв’язані форми родового відмінка множини іменників у сучасній українській 

літературній мові 

 

КОНЄЄВА Олена Олексіївна, старший викладач кафедри української мови, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Синтагматичні особливості дієслів взаємної дії в українській мові 

 



МАЛЕВИЧ Леся Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, Національний університет водного господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

ДЗЮБА Майя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, Національний університет водного господарства та природокористування 

(м. Рівне, Україна) 

Ономасіологічний аналіз українських термінів-композитів водного господарства  
 

МАРЧИЛО Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна) 

Часові форми дієслова в розмовнику ІванаУжевича «Розмова-бєсѢда» 
 

МЕЛЬНИК Ірина Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки (м. Луцьк, Україна) 

Різновиди та ступені субстантивації в сучасній українській мові 
 

НАВАЛЬНА Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) 

Особливості функціонування аугментативів у мові вітчизняних масмедіа 
 

ПОЛІЩУК Анжеліна Володимирівна, старший викладач кафедри англійської мови 

для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Експлікація технічних термінологічних словосполучень 
 

ПОЛЯК Ірина Павлівна, аспірантка кафедри української мови, Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).  

Службові компоненти як засоби увиразнення неозначеної семантики в українській мові 
 

ПОПОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри мовної підготовки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ (м. Дніпро, Україна) 

Лексико-семантичні функції слова кат в українській мові 
 

ТИЩЕНКО Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови і методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) 

Номінаційні процеси в тематичних групах обрядової лексики в східноподільському 

ареалі української мови 
 

ТОВСТЕНКО Вікторія Ростиславівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна). 

Граматичні особливості українського просторіччя 
 

ХАЛІМАН Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, докторант кафедри 

української мови, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 

(м. Харків, Україна) 

Особливості видових протиставлень імперативних форм для вираження 

аксіологічних відтінків значень 
 

ХРИСТІАНІНОВА Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, 

Україна) 

Функційна подібність сурядних сполучників і (й) та а 



СЕКЦІЯ 4 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИНТАКСИСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

29 листопада, четвер 

корпус 3, аудиторія 201 

 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, професор Леся Вікторова 

  доктор філософських наук, професор Володимир Калуга 

секретар – кандидат філологічних наук, доцент Наталія Коваленко 

 

 

TURCU Luminița Elena, аssoc. professor, dean faculty of letters and communication 

sciences, Ștefancel Mare University of Suceava (Romania) 

Language acquisition and the annulment of otherness in Mary Shelley’s Frankenstein 

 

БОАНДЖІУ Габрієла, доктор філологічних наук, науковий співробітник, Соціально-

гуманітарний дослідницький інститут імені К. С. Ніколеєску Плопшор Румунська академія 

наук (м. Крайова, Румунія).  

The figurative language of romanian incantations 

 

АЛЕКСЕЄВА Світлана Геннадіївна, старший викладач, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 
Формально-граматична та семантико-синтаксична диференціація сурядних 

компонентів у простому ускладненому реченні 

 

БАБЕНКО Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

романо-германських мов та перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  (м. Київ, Україна) 

КОШМАН Поліна Єгорівна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Лінгвістична парадигма і синергетика 

 

ГРОЗЯН Ніна Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

української філології, Кримський інженерно-педагогічний університет (м. Сімферополь, 

Україна)  

До проблеми кореляції означень з формально-синтаксичними та семантико-

синтаксичними відповідниками 

 

ДВОРЯНКІН Віктор Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент, 

Маріупольський державний університет (м. Маріуполь, Україна) 

Відбиття духовної культури особистості в діалектному тексті 

 

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН 

України (м. Київ, Україна) 

Функції синтаксичних одиниць у стилістиці тексту 

 

ЗАКУТНЯ Анна Юріївна, аспірантка кафедри сучасної української мови, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна). 



ТКАЧ Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна). 

Синтаксична організація текстів української реклами кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст.: типологічні ознаки 
 

ЗАПОРОЖСЬКА Дар᾽я Миколаївна, аспірантка кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 

Україна) 

Суржик та суржикізми в текстах українських рок-поезій 1980-х років 
 

ІЛЬЄНКОВА Вікторія Віталіївна, аспірантка кафедри української мови, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 

Україна) 

Історія тлумачення лексеми щастя 
 

КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету української філології та журналістики, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

Фольклорна спадщина З. Доленги-Ходаковського як джерело вивчення подільських 

говірок 
 

КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

Відображення родинної обрядовості у фраземіці сучасних говірок 

 

КОНОНЧУК Інна Валеріївна, старший викладач кафедри іноземної філології і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України(м. Київ, 

Україна) 

Структурно-семантичні особливості галузевої термінології 

 

КОСТУСЯК Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Україна).  

Транспозиційні зміщення в синтаксичній системі української мови 

 

КРИМЕЦЬ Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, Національний  

технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна) 

Розбудова технічної термінології шляхом реінтегрування наукових знань інших 

галузей 

 

КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Особливості синтаксичного структурування висловлень у світлі продуктивної 

граматики 

 

ЛИСЕНКО Катерина Вікторівна, аспірантка кафедри англійської філології та 

міжкультурної комунікації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м. Київ, Україна) 

Співвідношення інваріантних та варіативних рис просодичних маркерів реалізацій 

інтерогативів в аудіозаписах В. Шекспіра в діахронії 



ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 
БОНДАР Вероніка Валеріївна, магістрантка 1-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Граматичні девіації у структурі мовної одиниці 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Шкала синтаксичної нечленованості 
 

ЛОНСЬКА Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українського мовознавства і прикладної лінгвістики, Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна) 

Темпоральні поширювачі в структурі двоскладного буттєвого речення (на матеріалі 

творів Василя Шкляра) 

 

МАКСИМ’ЮК Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Лінгвістичний статус аналітичних конструкцій у теорії синтаксичної номінації та 

кореферентності 

 

МАСИЦЬКА Тетяна Євгенівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(м. Луцьк, Україна) 

Особливості формально-синтаксичної залежності у структурі простого речення 

 

МОНАШНЕНКО Анна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

МИХНЮК Сергій Вікторович, магістрант гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Аграрна фахова термінологія: сучасні тенденції використання і перекладу  

 

ПЕТРОВА Тетяна Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних 

дисциплін, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 

Україна) 

Актуальна проблема української термінографії: термінографічна критика 

 

ПРОЦИК Ірина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторантка 

кафедри української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

(м. Київ, Україна) 

«Гримнув капітальною бомбою ґоля попри воротаря». Жаргонізми в українській 

футбольній лексиці першої половини ХХ століття. 

 

ШРАМКО Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава, Україна) 

Предикати психоемоційного стану / ставлення суб’єкта як соціокультурні маркери  

 

 



СЕКЦІЯ 5 
 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

МОВНИХ ОДИНИЦЬ У РІЗНОСТИЛЬОВИХ ТЕКСТАХ 
 

Засідання 1 

29 листопада, четвер 

корпус 3, аудиторія 228 

15.00 – 16.30 
 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, професор Оксана Васюк 

  кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Пастернак 

секретар – аспірантка Інна Горобець 
 

АГАФОНОВА Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Лінгвальні засоби експресивності в епістолярному дискурсі 
 

БАБЕНКО Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

АНДРЕЄВА Дар’я Миколаївна, ДЕНИСЕНКО Ірина Вікторівна, студентки 

3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний підходи до вивчення пейзажу в поетичних 

творах 
 

БЕЦЕНКО Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. С. Макаренка (м. Суми, Україна) 

Модуси реалізації уснословесного компонента в поетичному ідіостилі Василя 

Голобородька 
 

БИБИК Світлана Павлівна, доктор філологічних наук, професор, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української 

мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Офіційно-діловий стиль: термінологічна субпарадигма енциклопедії української 

лінгвостилістики 

 

БОНДАРЕНКО Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

методики викладання української мови й літератури, Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна) 

Вербалізація концепту «Україна» в поезії XX ст. 

 

БРАЇЛКО Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін, Полтавський національний педагогічний університет імені 

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

Ідеологічна функція топоніма Москва (на матеріалі поезії Дмитра Павличка) 

 

ВІТРУК Надія Любомирівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії 

та культури української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Загальна характеристика односкладних речень репрезентації у художньому стилі 

мовлення 

 



ГАДЮК Руслана Володимирівна, аспірантка кафедри української мови, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-
Подільський, Україна) 

Категорія інтенції як чинник виникнення висловлення прохання 
 

ГАЛАУР Світлана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
(м. Полтава, Україна) 

Позиційне акцентування в сучасному художньому тексті 
 

ГОЛОБОРОДЬКО Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, 
декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 
Україна) 

Лінгвоментальний світ мовної особистості: когнітивно-прагматичний аспект 
 

ГОРБОНОС Ольга В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова, Херсонський державний 
університет (м. Херсон, Україна) 

Мовно-стильові конструкти як складова художніх творів перехідних періодів (на 
матеріалі літературно-казкових творів початку ХІХ ст.)  

 

ГОРОБЕЦЬ Алла Володимирівна, аспірантка кафедри української мови, 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; викладач 
кафедри української та іноземних мов, Вінницький національний аграрний університет 
(м. Вінниця, Україна) 

Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля 
«час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» 

 

ГОРОБЕЦЬ Інна Володимирівна, аспірантка кафедри української мови, Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)  

Специфіка вживання повтору ключових слів у мові сучасної української преси 
 

ГРАЧОВА Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Маріупольський державний університет (м. Маріуполь, Україна) 

Авторська метафора як форма вираження свідомості митця 
 

ЗЕЛІНСЬКА Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
української мови і методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) 

Превентиви як засіб впливу на адресата в українських проповідях XVII – XVIIІ ст. 
 

КОЗУБ Любов Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-
германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, Україна) 

ШЕВКІНА Катерина Андріївна, магістрантка 2-го року навчання гуманітарно-
педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ, Україна) 

Маніпулятивний потенціал сучасного англомовного політичного дискурсу 
 

КОНДРАТЕНКО Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Інтерактивні форми української політичної комунікації 
 

КОСМЕДА Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор (Україна), 
професор звичайний (Польща), завідувач кафедри україністики, Університет імені Адама 
Міцкевича (м. Познань, Польща) 

Актуалізація проблематики української лінгвоконфліктології: мовно-політичні 
питання 



КРАВЦОВА Оксана Анатоліївна, аспірантка кафедри сучасної української мови, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Реалізація переповідності в епістолярію Євгенії Ярошинської 

 

 

Засідання 2 

29 листопада, четвер 

корпус 3, аудиторія 228 

16.30 – 18.00 
 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, професор Оксана Васюк 

  кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Пастернак 

секретар – аспірантка Інна Горобець 

 

ЛИТВИНЕНКО Ніна Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри україністики, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ, 

Україна)  

Фаховий медичний дискурс у контексті проблем комунікативної граматики  

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ВОЛОШИН Інна Олександрівна, ТРОЦКОВЕЦЬ Катерина Вікторівна, 

студентки 1 курсу юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Молодіжний сленг: проблема? 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ГАЛУШКО Діана Миколаївна, РЕДКАЧ Марія Валентинівна, студентки 1 курсу 

юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Сенсоризми в поетичній мові 
 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЗАГОРОДНА Альбіна Юріївна, ХАМХОДЕРА Каріна Віталіївна, студентки 

1 курсу юридичного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Мовний генотип Івана Франка 

 

ЛИЧУК Марія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ЯНИК Катерина Олександрівна, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Емотеми в медійному дискурсі 

 

МАЗУР Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Синтаксичні форми портретного опису у мемуарних текстах 



МАКСИМЧУК Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови і літератури, Національний університет «Острозька академія» 

(м. Острог, Україна) 

Вербалізація гола в українському футбольному інтернет-дискурсі 

 

МАКСИМЧУК Галина Вікторівна, аспірантка кафедри української мови і 

літератури, Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Україна) 

Багатокомпонентні авторські новотвори в новітньому українському поетичному 

дискурсі 

 

МАЛЕНКО Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна) 

Мова як художній семіокод у сучасній українській поезії 
 

МАРЧУК Людмила Миколаївна,доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна). 

Вербалізація поняття страждання як знакової характеристики долі жінки в творах 

Галини Тарасюк 

 

МЕЛЬНИЧУК Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Маріупольський державний університет (м. Маріуполь, Україна) 

Концепт дерева у текстуальному просторі сучасної поезії 

 

ОВСІЄНКО Алла Сергіївна, аспірантка кафедри документознавства, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна) 

Тематична диференціація метафор у мові друкованих засобів масової інформації 

 

ОЛТЯНУ Антоанета, доктор філологічних наук, професор, Бухарестський 

університет (м. Бухарест, Румунія) 

The World of Magic in Romanian Folk Medicine. A Comparative approach 

 

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

КУРІЛКО Дарина Тарасівна, студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Англіцизми у словниковому складі німецької мови 

 

ПРИЩЕПА Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

іноземних мов, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, 

Україна)  

ПЛЕЧКО Антоніна Андріївна, старший викладач іноземних мов, Житомирський 

національний агроекологічний університет (м. Житомир, Україна) 

СВИСЮК Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

іноземних мов, Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир, 

Україна) 

Особливості вербалізації концепту Україна в мовомисленні сучасної української 

молоді 

 



ПРОКОПЧУК Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна) 

Граматичні анормативи в регіональних медіатекстах 

 

СЕМЕНЕЦЬ Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Критичний дискурс-аналіз медійних повідомлень: проблематика досліджень, 

концептуальні інструменти 
 

СОЛОГУБ Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри мов, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (м. Київ, 

Україна) 

Поетичний літопис України в поезіях Яра-Славутича 

 

ШАБАТ-САВКА Світлана Тарасівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри сучасної української мови, заступник декана філологічного факультету з навчально-

виховної роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

Реалізація інтенцій зіставлення в паремійному дискурсі 
 

ШУТАК Лариса Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (м. Чернівці, Україна) 

НАВЧУК Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (м. Чернівці, Україна) 

Когнітивне термінознавство як пріоритетний напрям сучасних мовознавчих студій 

 

ЯКУШКО Катерина Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Комунікативно-прагматичний потенціал загальновживаних іменників 
 

 

СЕКЦІЯ 6 

ГРАМАТИЧНІ НОРМИ В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ 

ТА МОВНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 
 

29 листопада, четвер 

корпус 3, аудиторія 12 
 

Керівники секції – доктор філософських наук, доцент Світлана Шкіль 

  кандидат філологічних наук, доцент Лариса Колодіна 

секретар – кандидат філологічних наук, доцентЛариса Козуб 
 

ВАКУЛИК Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Сучасні терміни з компонентом МАКРО-/МІКРО-: особливості кореляції 

 

ДИКА Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, 

Україна) 

Варіантність літературної норми (на прикладі прийменника і префікса од-/від-) 
 



КОЗУБ Любов Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Соціолінгвістичні особливості вживання ґендерно-нейтральної лексики в англомовних 

засобах масової інформації 
 

КОЛІБАБА Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології, Інститут української мови НАН 

України (м. Київ, Україна) 

Двовидові дієслова в українській літературній мові: проблема нормативності 

функціонування 
 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Зовнішня мовна інтерференція в навчанні студентів польської мови як іноземної: 

розпізнання та уникнення 
 

КОСТРУБА Маргарита Володимирівна, магістрантка 2-го року навчання 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач кафедри романо-германських мов і 

перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Особливості медичних термінологічних скорочень в німецькій мові 
 

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української 

мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Динаміка словотвірної норми у мові преси ХХ ст. 
 

ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Проблема лексикографування агентивно-професійних іменників спільного роду 
 

ФУРСА Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології,Інститут української мови НАН 

України (м. Київ, Україна) 

Норми дієслівного керування в традиційній та новітній українській лексикографії 

 

 

СЕКЦІЯ 7 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 
 

Засідання 1 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 24 

15.00 – 16.30 
 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, професор Світлана Амеліна 

  Phd доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства Оксана Захуцька 

секретар – аспірантка Магдалена Супел 
 

BABENKO Olena, PhD in Philology, Associate Professor, National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 



STETSIUK Natalia, student, National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

To the issue of synergetic aspects: language & culture 
 

GRABOVSKA Inna, PhD in Philology, Associate Professor, National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

Metacommunicative function of ‘signpost’ language inenglish public speaking 
 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Проблема адекватності в інформативному перекладі  

 

АРТЬОМЦЕВ Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

СИНЄГУБ Світлана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри німецької мови та перекладу і прикладної лінгвістики, Київський національний 

лінгвістичний університет (м. Київ, Україна)  

Специфіка перекладу німецькомовної банківської термінології українською мовою 

 

БАБЕНКО Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

БУДНІК Ольга Геннадіївна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

ХАНЧА Алевтина Сергіївна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти створення картини світу (на 

прикладі англомовної поезії) 
 

БАБЕНКО Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

ПОЛІЩУК Вікторія Русланівна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

ШВЕЦЬ Ольга Юріївна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Creating poetic landscape images through the means of cognitive linguistics and linguistic 

synergetics 

 

БАРАНОВА Юлія Валеріївна, асистент кафедри романо-германських мов 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Актуальні проблеми вдосконалення іншомовної підготовки майбутніх перекладачів 

у закладах вищої освіти 

 

БЕРЕЗОВА Людмила Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Особливості терміноутворення сполук з опорним компонентом furrow 

 



ВОВКОГОН Юлія Володимирівна, магістрантка 2-гороку навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

СИДОРУК Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Англійські термінологічні словосполучення аграрної сфери та їхні структурні моделі 

 

ГАЛЬКОВ Ігор Ігорович, магістр 2-го року навчання гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Comparative analysis of Ukrainian version of movie trailers 

 

ЗАХУЦЬКА Оксана Володимирівна, PhD, старший викладач кафедри романо-

германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Słownictwo kulinarne gwary polskiej wsi Dorohań w Żytomierskiem  

 

ГОРДІЄНКО Микола Віталійович, магістр агробіологічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач кафедри романо-германських 

мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Особливості перекладу абревіатур в німецькій аграрній термінології 

 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

КОНЧАКІВСЬКА Тетяна Володимирівна, магістрантка 2-го року навчання 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Етимологія ідіоматичних зворотів в англійській мові 

 

НАРОЖНА Олена Андріївна, магістранта 2-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Гумор та чорний гумор як засоби сугестії в рекламних слоганах: перекладацький 

аспект 

 

ОЛЬХОВСКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент, 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

АННЕНКОВ В’ячеслав Юрійович, студент 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць у різностильових текстах 
 

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ІСЬКОВА Ольга Валеріївна, студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Структура мовної особистості перекладача 
 



Засідання 2 

29 листопада, четвер 

корпус 1, аудиторія 24 

16.30 – 18.00 
 

Керівники секції – доктор педагогічних наук, професор Світлана Амеліна 

  Phd доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства Оксана Захуцька 

секретар – аспірантка Магдалена Супел 

 

ПАСТЕРНАК Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ВОЛКОВ Андрій Юрійович, студент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Knowledge of English is the key to a successful career 

 

ГОРЯК Олена Іванівна, студентка економічного факультету,Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ПІВЕНЬ Олена Болеславівна, старший викладач кафедри іноземної філології 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Новітні запозичення з англійської мови в німецькій суспільно-політичній лексиці 

 

ПОЛІЩУК Олександр Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

«Мінер» чи «шахтар», або про переклад назви одного шкідника сільськогосподарських 

культур 
 

ПОНОМАРЕНКО Оксана Григорівна,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Використання інтерактивних технологій для навчання англійської мови студентів 

технічних спеціальностей 

 

ПОПОВ Роман Анатолійович, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ТАРАН Любов Олегівна, магістрантка 2-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Мовно-виражальні особливості художнього стилю роману «Код да Вінчі» Дена 

Брауна 

 

ПОПОВА Оксана Олегівна, магістранта 2-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету,Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Національно-мовні стереотипи в перекладацькій діяльності 

 

РУБІНСЬКА Броніслава Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Про лексичні та стилістичні засоби створення емоційності у журнальних статтях 

про відносини у сімейній сфері та їх переклад 

 



РЯБЧЕНКО Альона Володимирівна, магістрантка факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

КОЛЕСНИК Марія Юріївна, старший викладач кафедри іноземної філології 

і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Специфіка перекладу суспільно-політичних реалій 

 

СОЛОВЙОВА Олена Віталіївна, старший викладач кафедри романо-германських 

мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Enhancing our own creative potential as a university teacher r 

 

СУПЕЛ Магдалена Мирославівна, аспірантка, Університет Варшавський 

(м. Варшава, Польща) 

«Gad» Болеслава Лесьмяна в серії перекладів українською, російською та чеською 

мовами 

 

ТРОХИМЕНКО Антоніна Анатоліївна, магістрантка 2-го року навчання 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Термінологія в англійській та українській дипломатичній мовах 

 

ФОМІНА Галина Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Особливості трансформації концепту «жінка» у сучасній німецькій мові 

 

ХОДУТІНА Тетяна Сергіївна, магістрантка 2-го року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Основні особливості перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та 

української мов 

 

ЦІСАР Наталія Зіновіївна, кандидат філологічних наук, доцент, Український 

католицький університет (м. Львів, Україна) 

Англіїзми в мовленні сучасної української молоді: від новотвору до ідентичності 

 

ШАМНЕ Анжеліка Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Психологічні умови становлення іншомовної компетентності майбутніх перекладачів 

 

ЯРЕМЕНКО Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

To the problem of translation transportation terms from English into Ukrainian 



 

 

 

Наукове видання 
 

 

 

ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ 

АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

МОВНИХ ОДИНИЦЬ 

 

 
з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора 

Катерини Григорівни Городенської 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


