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СЕКЦІЯ 1 

 

ПРОБЛЕМИ МЕДІА ТА ТЕОРІЙ КОМУНІКАЦІЇ  

В НОВІТНІХ УМОВАХ 

 

20 лютого, четвер 

корпус 3, аудиторія 228 

14.30 – 16.30 

 

Керівники  – доктор педагогічних наук, професор Ніна Журавська 

 – кандидат філософських наук, доцент Світлана Гейко 

секретар – аспірантка кафедри педагогіки Людмила Киричевська 

 

АСАТУРОВ Сергій Костянтинович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
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До проблем функціонування української мови в сучасному інформаційному просторі 
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факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 
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Ефекти масової комунікації та медіа-вплив на сучасне суспільство 
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міжнародних відносин та суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ІЛЬЧЕНКО Наталія Володимирівна, викладач, директор ВП НУБіП України 
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Інтернет-інформаційний дискурс комунікації 

 

ВАСИЛЕНКО Микита Кімович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

періодичної преси, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна) 

Можливості і доцільність впровадження методів нової журналістики в Україні 

 

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) 

Роль дискурсу медіа в новітніх умовах 

 

ДРОЗДОВА Лариса Валентинівна, старший викладач кафедри журналістики та 

мовної комунікації, Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Київ, 

Україна) 

Моделювання інформаційних процесів в новітніх умовах 

 

ЖИЛА Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Прагматичні функції заголовків у релігійних медійних текстах 
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кафедри управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Теорії комунікацій в новітніх умовах менеджменту аграрних навчальних закладів 

 

ЗОРІНА Олександра Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

періодичної преси, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна)  

Жанрові видозміни традиційного інтерв’ю в українській друкованій пресі та 

інтернет-виданнях 

 

ЛІВІЦЬКА Оксана Вікторівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

журналістики, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

(м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

Інфотейнмент як складова технології створення телевізійних новин  

 

НАБРУСКО Віктор Іванович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

телебачення та радіомовлення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м. Київ, Україна) 

Інформаційна сфера України: динаміка трансформацій в соціокультурному вимірі 

 

ОМЕЛЬЧУК Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри мовознавства, Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна) 

Псевдоновини в сучасному соціокомунікативному просторі 

 

ОНКОВИЧ Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, кандидат 

філологічних наук, професор кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Київський медичний університет (м. Київ, Україна) 

Медіадидактика вищої школи: історія, сьогодення, перспективи розвитку 

 

ПОЧАПСЬКА Оксана Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики, Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана 

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

Політичне загравання з аудиторією як форма комунікації радянської влади 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

МИХАЙЛЮК Катерина Романівна, студентка І курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Стан українського онлайн медіапростору 

 

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

КИРИЧЕВСЬКА Людмила Петрівна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний 

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

Виховання творчої самодіяльності учнів в духовнозбагаченому просторі медіа освіти 

 

ТРИМА Катерина Андріївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна). 



ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна). 

Ідентичність як засіб інформаційної війни 

 

ХРИСТЮК Світлана Борисівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

англійської філології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

ШАНАЄВА-ЦИМБАЛ Людмила Олексіївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри англійської філології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Значення семіотичного напряму в теорії комунікації 

 

ЧЕКАЛЮК Вероніка Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри журналістики та мовної комунікації Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Теорія і практика: роль медіафахівців у іміджуванні 

 

ШУШКІВСЬКА Антоніна Анатоліївна, студентка ІІІ курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Критерії успішного функціонування ЗМІ в Україні 

 

 

  



СЕКЦІЯ 2 

ТВОРЧІСТЬ М. РИЛЬСЬКОГО  

КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВИХ ПОШУКІВ 

 

20 лютого, четвер 

корпус 3, аудиторія 128 

14.30 – 16.30 

 

Керівники  – доктор філологічних наук, професор Марія Личук 

  кандидат філософських наук, доцент Тарас Горбатюк 

секретар – аспірантка Каріна Федченко 

 

SCHYNKARUK Natalia Wasyliwna, Dr. des Rechts Das Kabinett der Ukraine (Kyjiw, 

Ukraine) 

Die Werte des Menschenseins in der Poesie von Maxym Rylskyj 

 

БАБАК Дар’я Юріївна, студентка ІІІ курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

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

Максим Рильський як теоретик перекладацької справи 

 

БЕЗПАЛА Наталія Василівна, здобувач кафедри української мови та методики її 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, 

Україна)  

Лексика на позначення морально-етичних понять у поезії М. Рильського 

 

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

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

Україна) 

Ідеї формування духовної особистиості у творчості Максима Рильського 

 

ВАРГАТЮК Сергій Вадимович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Максим Рильський як перекладач 

 

ВІТРУК Надія Любомирівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії 

та культури української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна)  

Стилістична роль односкладних речень репрезентації у поезії Максима Рильського 
 

ГМИРЯ Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології та славістики, Київський національний лінгвістичний університет 

(м. Київ, Україна)  

Структура речень із двовалентними дієслівними предикатами мисленнєвої 

діяльності (на матеріалі поезії Максима Рильського). 
 

ГОРБАТЮК Тарас Віталійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

ЧОРНОМОРДЕНКО Дмитро Іванович, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Науковий аспект творчості М. Т. Рильського та його вплив на формування 

української національної культури 



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

української філології Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь) 

Кореляти фонових детермінантів та їхні морфолого-синтаксичні репрезентанти в 

мові поезій Максима Рильського 

 

ГОРБОНОС Ольга В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри світової літератури та культур імені проф. О. Мішукова, Херсонський державний 

університет (м. Херсон, Україна) 

Творчий спадок Максима Рильського для дітей: художньо-прагматичний аспект 

 

ГОРДЄЄВА Ірина Володимирівна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

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

Жіночі образи у ранній ліриці Максима Рильського 

 

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови 

НАН України (м. Київ, Україна) 

Лінгвокультурологічна рецепція поетичних і публіцистичних текстів Максима 

Рильського 

 

ЖДАМАРОВА Анна Володимирівна, аспірантка кафедри міжнародних відносин і 

суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна ) 

Оптимізм філософії вічної краси природи в творчості Максима Тадейовича 

Рильського 

 

КОДОЛА Оксана Віталіївна, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

ХАРЧЕНКО Ярослав Сергійович, магістр 1 року навчання факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і  природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Новотвори Максима Рильського 

 

КОМАРОВА Зоя Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Вербалізація позитивних емоцій у поетичному тексті М. Рильського 

 

КОЦЬ Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української 

мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Мовотворчість Максима Рильського в культурному просторі першої половини ХХ ст. 

 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

БІЛЕНКО Олександр Миколайович, магістр управління, юрист-правознавець 

(м. Київ, Україна) 

Поет і час: мистецький та громадянський світ М. Рильського 

 



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

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Боротися «з заничищенням мови, із її штучним збідненням…» (М. Рильський) 

 

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

журналістики та мовної комунікації НУБіП України (м. Київ, Україна); 

ПАЛАШ Альона Олегівна, аспірантка відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Мовний образ жінки в поезії М. Рильського 

 

МАКСИМЧУК Валентин Спиридонович, кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Оптимізм філософії вічної краси природи в творчості Максима Тадейовича 

Рильського 

 

МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

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

Україна) 

Мальовничий образ України в поезії «Слово про рідну матір» М. Рильського 

 

МИСЮРА Тетяна Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Постать Максима Рильського у контексті меморіальної символіки 

 

МЕЙЗЕРСЬКА Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко, Київський національний 

лінгвістичний університет  

Часово-просторові координати лірики Максима Рильського 

 

МОЇСЕЄНКО Катерина Олександрівна, студентка ІІІ курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Мова як феномен національної культури 

 

МОЙСІЄНКО Анатолій Кирилович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)  

Слово в сонетному тексті Максима Рильського 

 

МОЛОДИЧУК Ольга Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Праця як ключовий концепт поезії М. Рильського 

 

НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України, професор кафедри педагогіки, ректор Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  (м. Київ, Україна) 

«Я люблю мову усе своє свідоме життя…» (М. Рильський) 
 



ОЛЕКСЕНКО Володимир Павлович, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету української філології та журналістики, Херсонський державний університет 

(м. Херсон, Україна)  

Функційне навантаження термінологічної лексики в поетичному ідіостилі 

М. Рильського 

 

ПІВЕНЬ Олена Болеславівна, старший викладач кафедри іноземної філології і 

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

Україна)  

Максим Рильський як теоретик перекладу 

 

ПРИЄМСЬКА-ЗОЛОТАРЬОВА Любомира Володимирівна, вчитель української 

мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Українського фізико-

математичного ліцею Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна) 

Неокласичний період творчості Максима Рильського 

 

РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

історії української літератури та компаративістики, Кам’янець-Подільський національний 

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

Естетика «третього цвітіння» у творчості Максима Рильського 

 

РУБІНСЬКА Броніслава Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Про використання перекладів М. Рильського на заняттях. 

 

СЕГЕДА Жанна Петрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури, відмінник 

освіти України, Київська гімназія східних мов № 1 (м. Київ, Україна) 

Максим Рильський як перекладач творів зарубіжної літератури у контексті 

гімназійної освіти 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

БОРОВА Олена Степанівна, студентка І курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Життєствердна мудрість поезій Максима  Рильського 

 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ГУД Анастасія Олегівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного факультету, 

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

Максим Рильський – мистецтвознавець 
 

СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

СЕРЕДА Дарина Олександрівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Наукова діяльність Максима Рильського у контексті теоретичного і практичного 

мовознавства 



СЄКУНОВА Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Мотиви поезії Максима Рильського 

 

СТЕЦЮК Юлія Арсентіївна, директор Деражнянської районної централізованої 

бібліотечної системи у Хмельницької області, голова Деражнянської міськрайонної 

організації Національної спілки краєзнавців України, член Української бібліотечної асоціації 

(м. Деражня, Україна) 

«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» 

 

СЮТА Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української 

мови НАН України (м. Київ, Україна). 

Мовно-поетична практика М. Рильського як дискурс прецедентності 

 

ТОВСТЕНКО Любов Іларіонівна, викладач ВСП «Агротехнічний коледж, 

Уманський національний університет садівництва 

Лексичні засоби творення образу жінки у поезії М. Рильського 

 

ФЕДЧЕНКО Каріна Олегівна, аспірантка кафедри педагогіки, асистент кафедри 

соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Творчість М. Рильського крізь призму наукових пошуків 

 

ЧУМАК Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Роль поетичної спадщини Максима Рильського в розвитку української культури 

 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан 

гуманітарно-педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Концепт «природа» у поетичній творчості Максима Рильського 

 

ШИШКОВА Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної 

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

Україна)  

Творчість Максима Рильського: перекладацький аспект 

 

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

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

Україна) 

Можливості застосування методології психоаналізу в творчій спадщині 

М. Рильського 

  



СЕКЦІЯ 3 

 

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ 

 

20 лютого, четвер 

корпус 1, аудиторія 27 

14.30 – 16.30 

 

Керівники секції – доктор з державного управління, професор Галина Євсєєва 

 – доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, доцент Оксана Захуцька 

секретар – магістр 1 року навчання Ольга Іськова 

 

ZAKHUTSKA Oksana, PhD: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 

Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Naturalnych w Kijowie (Kijów, Ukraina) 

Ukrainizmy i rusycyzmy w polszczyźnie drobnoszlacheckiej wsi Dorohań na 

Żytomierszczyźnie  
 

БОНДАРЕНКО Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя (м. Ніжин, Україна) 

Методи лінгвокультурологічних досліджень 
 

ГЕРАСИМЧУК Валентина Андріївна, доктор філософських наук, професор 

кафедри української мови, літератури і культури, Національний технічний університет 

України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна)  

Культурні ідентичності в полікультурному суспільстві 
 

ДЕНИСЮК Василь Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Фраземіка поетичного тексту В. Потоцького 
 

ЄВСЄЄВА Галина Петрівна, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро, Україна)  

Самоідентифікація українського соціуму в контексті викликів часу 
 

ЗЕЛІНСЬКА Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Мовні засоби впливу на адресата у пастирських посланнях А. Шептицького 

 

ІСЬКОВА Ольга Валеріївна, магістр І року навчання гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Стилістичні та когнітивно-прагматичні проблеми перекладу німецькомовних 

аграрних рекламних текстів 
 

КОЛОМІЄЦЬ Інна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Прагматика імперативних конструкцій у сучасній християнській проповіді 

 



КОСОВИЧ Ольга Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри романо-германської філології, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)  

Розгляд мови у соціокультурній перспективі 

 

КОСТРИЦЯ Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

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

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Die slawischen Entlehnungen in der deutschen Sprache  

 

КОТОВИЧ Оксана Веніамінівна, старший викладач кафедри режисури 

Білоруського державного університету культури і мистецтв (м. Мінськ, Білорусь)  

Проблеми освоєння часу в міфопоетичній спадщині етносів 

 

КРУК Іван Іванович (Янка), кандидат філологічних наук, доцент (м. Мінськ, 

Білорусь)  

Аналіз числового коду в міфопоетичній спадщині білоруського етносу 

 

МАРЧУК Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

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

(м. Кам’янець-Подільський, Україна) 

Прецедентність в публіцистичному стилі сучасної української мови 

 

МОРОЗ Оксана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української філології Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна) 

Роль етикетних конструкцій у сучасному спілкуванні 

 

ПРИЛЮК Вячеслав Дмитрович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, Міжнародний науково-навчальний  центр інформаційних технологій і систем 

НАНУ і МОНУ (м. Київ, Україна) 

Щодо проблеми спотворення української мови 

 

РУДЕНКО Вікторія Олександрівна, студентка ІІІ курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Мовна картина світу як результат когнітивної діяльності особистості 

 

САВЕНКО Тетяна Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, Національна 

академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ, Україна) 

САВЕНКО Олександр Миколайович, заслужений журналіст України, доцент 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів та 

природокористування (м. Київ, Україна) 

Українська каліграфія – цивілізаційний анахронізм чи важливий компонент 

«мовленнєвої партитури»? 

 

САВЧЕНКО Михайло Пилипович, заступник директора з навчально-методичної 

роботи, вчитель-методист історії, Київська гімназія східних мов № 1, заслужений вчитель 

України (м. Київ, Україна)  

Розвиток культурно-мовних цінностей особистості як стратегічного потенціалу 

комунікативної поведінки  

 



СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Етнокультурні стереотипи та їх роль у формуванні ментальної ідентичності 

 

ТИЩЕНКО Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Лексикографічні засади укладання словника говіркового мовлення 

 

ЧАУРА Наталія Сергіївна, викладач кафедри української літератури, Херсонський 

державний університет (м. Херсон, Україна); учасник Стипендіальної Програми Уряду 

Польщі для Молодих Науковців (м. Вроцлав, Польща) 

Взаємодія польської та української літератур на сторінках часопису «Кур’єр 

Кривбасу» 

 

ШУМИЦЬКА Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

філологічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, 

Україна)  

Формування багатомовної освіти в україні: проміжкові результати всеукраїнського 

експерименту на Закарпатті 

 

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

суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» (м. Чернівці, Україна) 

Медична термінологія – невід’ємна частина загальнонаціональної мови 

 

 

  



СЕКЦІЯ 4 

 

КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС: ПОЛІМНОЖИННІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

 

20 лютого, четвер 

корпус 1, аудиторія 15 

 

Керівники  – доктор педагогічних наук, професор Світлана Амеліна 

 – кандидат філологічних наук, доцент Інна Грабовська 

секретар – аспірантка Анна Ждамарова 
 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

«Erlkönig» Й. В. Гете у перекладацькій інтерпретації М. Рильського, П. Куліша і 

Б. Грінченка  

 

БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

What do we know about gender: results of the student survey 

 

ВАРШАВСЬКА Аліна Вікторівна, магістр 1 року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

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

Вплив використання термінів у англомовному рекламному дискурсі на свідомість 

людини 

 

ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

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

The Discursive Approach to the Notion of Metacommunication 

 

ДЕМЧЕНКО Алла Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української літератури, Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна)  

Міфологізація часопростору у драмі Неди Нежданої «Той, що відчиняє двері» 

 

ДИНІКОВА Лілія Шерифівна, кандидат наук з культурології, доцент кафедри 

української мови, літератури та культури, Національний технічний університет України 

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

Literary translation and intercultural communication: M. Rylsky's communicative method  

 

ЗАСКАЛЕТА Валентина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету. 

Способи передання фітонімів в перекладі роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» 

українською мовою 

 

КАРІДА Олена Григорівна, учитель вищої категорії, старший учитель 

КЗ «Спеціалізована школа №5 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

(м. Маріуполь, Україна) 

Історія особових імен французького походження  



КАЧМАРЧИК Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської філології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Lexical features of political discourse in the aspect of English – Ukrainian translation 

 

КИСІЛЬ Вікторія Володимирівна, магістр 1 року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

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

Специфіка перекладу метакомунікативних маркерів з англійської мови українською 

 

КОВПАК Ольга Петрівна, вчитель іноземних мов вищої категорії Мазниківської 

НВК, Голова районного товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка (м. Деражня, Україна) 

Вибір як одна з найважливіших дій  особистості у соціокомунікативному  просторі 

України  

 

КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Перекладацька майстерність Максима Рильського (на прикладі поеми Адама 

Міцкевича «Пан Тадеуш») 

 

КРАВЧЕНКО Наталія Кимівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

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

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Обличчя як категорія сучасних міждисциплінарних студій 

 

МАРТИНЮК Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

Комунікативний дискурс студентоцентрованої взаємодії у ЗВО 

 

ОНКОВИЧ Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, кандидат 

філологічних наук, професор кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін 

Київський медичний університет (м. Київ, Україна) 

ОНКОВИЧ Артем Дмитрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

PR і журналістики, Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ, 

Україна) 

РЕДЬКО-ШПАК Леслава Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов та 

соціально-гуманітарних дисциплін, Київський медичний університет (м. Київ, Україна) 

Вікідидактика: Vicipedia Latina на заняттях з латинської мови у вищій школі 

 

ОСОВА Ольга Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

іноземної філології, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (м. Харків, Україна) 

Entwicklung von Medienkompetenz künftiger Deutschlehrer Innen 

 

ПАЛАТОВСЬКА Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету 

(м. Київ, Україна) 

Мовленнєва діяльність у когнітивному вимірі: онлайнові й офлайнові методики 

дослідження 



ПИЛИПЕНКО Лілія Леонідівна, асистент кафедри англійської мови для технічних 

та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Interaction between language and culture in the process of intercultural communication  

 

ПОЛІЩУК Анжеліна Володимирівна, старший викладач кафедри англійської мови 

для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Граматична компетенція як необхідна складова англомовного наукового дискурсу 

 

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Вставлені конструкції в перекладах Максима Рильського (на прикладі перекладу 

поеми Адама Міцкевича «Пан Тадеуш») 

 

ЧИКИРИС Юлія Володимирівна, магістр 1 року навчання гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

ГРАБОВСЬКА Інна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, Національний 

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

Різновиди термінології у сфері англомовного лісового і садово-паркового дискурсу та 

специфіка перекладу українською мовою 

 

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)  

Розвиток іншомовної комунікації  майбутніх  землевпорядників 

 

ЯЩУК Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, стажер Регіонального 

інституту  соціальної роботи регіону Нова Аквітанія (м. Бордо, Франція) 

Тheories de la communication: partenariat  

 

  



СЕКЦІЯ 5 

 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ  

В ДІАХРОННО-СИНХРОННОМУ АСПЕКТІ 

 

20 лютого, четвер 

корпус 1, аудиторія 78 

14.30 – 16.30 

 

Керівники  – доктор педагогічних наук, професор Ніна Тверезовська 

  кандидат філософських наук, доцент Людмила Чекаль 

секретар – аспірантка  Олександра Соколова 
 

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

журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Максим Рильський як представник школи неокласиків 

 

ГАЛУШКО Михайло Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

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

Філософські погляди у творах М. Рильського 

 

ГАРІНА Світлана Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, ДНУ «Центр 

інноваційних медичних технологій НАН України» (м. Київ, Україна) 

ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професори кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Чорнобильська катастрофа: розсекречені документи 

 

ГОЛЬЦОВА Маріанна Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Перекладацький доробок Максима Рильського 

 

ГРУНТКОВСЬКИЙ Олег Леонідович, аспірант, Київський національний 

торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна) 

Ступінь розробленості проблеми психологічної допомоги військовослужбовцям у 

стресогенних умовах 

 

ДРАЧУК Олександра Вікторівна, аспірантка, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Аналіз стану інформованості чорнобильців 

 

ДУБРОВІНА Оксана Валеріївна, асистент кафедри філософії, Національний 

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

ДАНИЛОВА Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

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

Україна) 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

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

Україна) 

Екзистенційна комунікація та вищі форми любові 



КИРИЄНКО Олександра Миколаївна, студентка факультету Тваринництва та 

водних біоресурсів, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

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

Героїчне у взаємодії «душевне-духовне»: соціально-антропологічний ракурс 

 

КОНОВАЛ Олександра Олександрівна, студентка факультету тваринництва та 

водних біоресурсів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

(м. Київ, Україна)  

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри 

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

Україна) 

 

«Все на світі повік не вмирає…»: особистісність єдності індивідуального та 

соціального буття 

 

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)  

М. Рильський і Голосієво 

 

КУБІЦЬКИЙ Сергій Олегович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

До питання розвитку української системи освіти 

 

КУЗЬМЕНКО Альона Ігорівна, аспірантка кафедри педагогіки, гуманітарно-

педагогічний факультет, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Книга як засіб всебічного та професійного розвитку особистості 

 

МАКСИМЧУК Валентин Спиридонович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Оптимізм філософії вічної краси природи в творчості Максима Тадейовича 

Рильського 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри 

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

Україна) 

«Тілесність» і «духовність» у творчості Григорія Сковороди 

 

МАКСЮТА Микола Єгорович, доктор філософських наук, професор кафедри 

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

Україна) 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

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

Свобода, особистість, національна єдність: до обґрунтування соціально-

філософського концепту  

 



МАСЛОВСЬКА Людмила Григорівна, вчитель-методист української мови та 

літератури, відмінник освіти України, Київська гімназія східних мов №1 (м. Київ, Україна)  

Уроки української мови – уроки навчання культурі спілкування і комунікації здобувачів 

освіти 

 

МАЦЕНКО Леся Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

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

Україна)  

Історія створення літературно-меморіального музею Максима Рильського 

 

МИХНЮК Сергій Вікторович, аспірант кафедри управління та освітніх технологій, 

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

Комунікативна компетентність як складова професійної діяльності майбутніх 

соціальних працівників  

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Психологічні аспекти становлення особистости М. Рильського 

 

ОХРІМЕНКО Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний лінгвістичний університет, докторантка кафедри російської мови і 

літератури. 

Лінгвофілософський аналіз соціоекономічних термінів на позначення грошей: «знак 

вартості» та «знак цінності» 

 

ПРИЛЮК Вячеслав Дмитрович, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, Міжнародний науково-навчальний  центр інформаційних технологій і систем 

НАНУ і МОНУ (м.Київ, Україна) 

Не «українська мова (за професійним прямуванням)», а «українське мовне 

спілкування» 

 

ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Постать Максима Рильського у навчальному курсі «етнокультурологія» 

 

САВИЦЬКА Інна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, Національний 

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

Філософська рецепція спадщини М. Т. Рильського 

 

СВЯТНЕНКО Анна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

КРОПИВКО Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Творчий потенціал О. Довженка в оцінці Максима Рильського 

 



СЕМАШКО Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

ПОСТАНЮК Марина Миколаївна, студентка ІІ курсу гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Максим Рильський – митець національного буття 

 

СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Український літературний простір 20-х років ХХ ст. 

 

СОКОЛОВА Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії, Національний 

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

Духовність людини і творення майбутнього  

 

CОПІВНИК Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Педагогічні погляди Максима Рильського 

 

СТРІЛЕЦЬ Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології і перекладу, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Зміст навчально-стратегічної компетентності майбутнього письмового 

перекладача 

 

СТРІЛЕЦЬ Василь Васильович, доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Максим Рильський як член Спілка визволення України 

 

ТВЕРЕЗОВСЬКА Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професори кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Освітня програма «соціально-психологічна реабілітація»: досвід, стан, перспективи 

 

ТРУТЕНЬ Аліна Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки, Національний 

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

СОПІВНИК Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки. Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

Ціннісні засади поетичної творчості Максима Рильського в контексті виховання 

особистості 

 

ЧЕКАЛЬ Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Історико-філософські студії щодо підходів до проблеми самопізнання за доби Нового 

часу XVII ст. 

 

 



ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, Україна) 

ШИНКАРУК Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного і господарського права, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

До питання українсько-польського роду Рильських: взаємовпливи та протистояння 

 

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, Кам’янець-

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

Україна) 

Візуалізація обрядової культури українців в регіональних періодичних виданнях 

 

  



 

 

ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ:  

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

(до 125-річчя від дня народження М. Т. Рильського) 

 

м. Київ, 20 – 21 лютого 2020 року 
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