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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

25 лютого 2016 р. 

9:00  - 10:00 − реєстрація учасників конференції (корп. 1 (поверх 3) зала  засідань Вченої 

ради НАУ) 

10:00 - 12:00 − відкриття конференції, пленарне засідання (корп. 1 (поверх 3) зала  

засідань Вченої ради НАУ) 

12:30 - 13:30 − перерва на обід. Екскурсія у Державний музей авіації та Ангарний 

комплекс НАУ 

14:00 - 17:00 − робота секцій 

 Секція 1.Українське мовознавство та літературознавство на сучасному етапі (8.906) 

Секція 2. Українська культура в умовах глобалізації (8.808) 

Секція 3. Міжкультурні проблеми перекладу (8.806) 

 

26 лютого 2016 р. 

10:00 - 12:00 − робота секцій 

12:00 - 13:30 − підсумки роботи конференції 

13:00 - 14:00 − перерва на обід 

14:00 - 16:00 – поїздка у «Мамаєву Слободу» 

  

 

 

 

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні − 15-20 хвилин 

Виступ на секційному засіданні − 10-15 хвилин 

Обговорення                                    − 5-7 хвилин 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корп. 1 (поверх 3),  

зала засідань Вченої ради НАУ 10:00 
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м. Київ (Україна) 

Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія індивідуацій  
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Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 
Культура вживання дискурсивних слів у сучасній українській літературній мові 

 

3.  KASİM Tatlilioglu, аssistant rof. Dr. Bingol University (Турецька Республіка) 
Аgeneral assessment on methodology of modern interdisciplinary research  

 

4.  ABDÜLKADİR Kabadayı, assoc., prof. Unıversıty Ahmet Keleşoğlu faculty of educatıon elementary 
department, Dr Necmettin Erbakan (Турецька Республіка) 

Analyzing the child-directed speech of the toddlers in the process of the mother tongue acquisition in 

respect of morphology 
 

5.  АРХАНГЕЛЬСЬКА Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці, м. Оломоуц (Чеська Республіка) 
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української мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ (Україна) 

Лінгвоцентрична детермінанта ліризму Миколи Понеділка (ностальгійні мотиви в нарисі «Удвох» 

та оповіданні «Говорить лише поле»  
 

8.  ТРИФОНОВ Роман Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків (Україна) 
Концептуальна і метамовна прагматика маркера справжній у публіцистиці  

9.  ДУНАЙ Павлина Олександрівна, кандидат філологічних наук, провідний науковий 

співробітник Національного музею літератури України, м. Київ (Україна) 
Духовні константи творчості Василя Барки  

 

 

Секція 1. УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

 

Підсекція 1.1. Українське мовознавство на сучасному етапі 

 

Аудиторія  8.906 
 

Голова – член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, 

професор  Анатолій Загнітко 
Секретар – кандидат філологічних наук, доцент Ірина Круть 

 

1. ВІНТОНІВ Михайло Олексійович, доктор філологічних наук., професор кафедри української 

мови Донецького національного університету, м. Вінниця (Україна) 

Динаміка синтаксичних новацій літератури постмодернізму 

 
2. КУШМЕТ-БОДАММЕР Марія, кандидат філологічних наук, Університет міста Кан (Франція) 

Літературний стандарт і територіальні діалекти України: взаємозв’язок і взаємодія 

 
3.  ТОМАНЕК Пшемислав, старший викладач кафедри україністики, Інституту східнослов’янської 

філології Ягелонського університету, м. Краків (Польська Республіка) 

Українсько-польські паралелі 
 

4.  ЧЕРНОБРОВ Юлія Анатоліївна, аспiрант Інституту української мови Національної академії 

наук України, м. Біла Церква (Україна) 
Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві 

 

5.  КУМЕЙКО Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший викладач, ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ (Україна) 

Семантико-синтаксична структура речень із двовалентними дієслівними предикатами 

інформаційної діяльності  
 

6.  КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
м. Чернівці (Україна) 

Процеси редіалектизації в сучасній українській прозі ХХІ ст. в умовах глобалізації  



7.  МАРИНЕНКО Ірина Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 

(Україна) 
Словотвірні засоби як елемент створення комічного ефекту (на прикладі номінацій політичного 

діяча)  

 
8.  ПУСТОВАЛОВА Віра Іванівна, аспірант Харківського торговельно-економічного інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків (Україна) 

Семантико-прагматичні особливості метафоричного вживання вербальних формул з ігрової 
сфери  

 

9.  ПИКАЛЮК Роман Володимирович, кандидат філологічних  наук, старший викладач кафедри 
видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, м. Кіровоград (Україна) 

Модальність журналістського твору: аспекти дослідження 
 

10.  ОГАРЄНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
м. Кіровоград (Україна) 

Складні конструкції з темпоральними фразовими номінаціями 

 
11. КРИЧУН Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

м. Кіровоград (Україна) 
Стилістичне навантаження ітеративних дієслів у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» 

 

12. ЛІШТАБА Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

м. Кіровоград (Україна) 

Мовленнєва культура – важлива складова успішної професійної діяльності сучасного фахівця 

13.  ПОПКО Марія, аспірант кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці, 

м. Оломоуц (Чеська Республіка)  

Оцінні найменування осіб у неологіці Майдану: семантико-мотиваційний аспект 
 

14.  ПОНОМАРЕНКО Марія, аспірант кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в 

Оломоуці, м. Оломоуц (Чеська Республіка) 
Ґендерний складник чоловічого та жіночого мовлення у художньому перекладі 

 

15.  СИТАР Ганна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та 
прикладної лінгвістики Донецького національного університету МОН України (м. Вінниця), 

м. Київ (Україна) 

Обчислення показника асоціації MI log Freq як статистичний метод дослідження 
синтаксичних фразеологізмів  

 

16.  КРАСНОПОЛЬСЬКА Наталія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ (Україна) 

Явища термінологізації та детермінологізації в українській терміносистемі менеджменту  

 
 

 



17.  НОЧОВНА Олена Миколаївна, старший викладач Луганського національного аграрного 

університету, м. Харків (Україна) 

Особливості формування логіко-поняттєвого апарату агрономічної термінології як галузевої 
терміносистеми української літературної мови  

 

18.  БОНДАР Людмила Миколаївна, магістр української філології, вчитель української мови та 
літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, м. Ківерці (Україна) 

Структурно-семантичні особливості макрополя «природа» у поетичних текстах Лесі Україна 

 
19.  ЛИЧУК Світлана Василівна, кандидат філогічних наук, Івано-Франківський національний 

медичний університет, м. Івано-Франківськ (Україна) 

Апелятивні назви рівнини в говірках Івано-Франківщини  
 

20.  ПРИМА Вікторія Петрівна, викладач кафедри української мови та культури 

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Сучасні лінгводидактичні стратегії навчання і їх ефективність 

 

21. ПОБЕРЕЗСЬКА Ганна Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри видавничої 
справи і редагування Видавничо-поліграфічного  інституту НТУУ «КПІ» , м. Київ (Україна) 

Самопрезентація фахівців мас-медіа в Інтернеті:  культуромовний аспект 

 
22.  МАРЧЕНКО Тетяна Яківна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу західно- і південнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

Національної академії наук України, м. Київ (Україна) 
Українські nomina loci в системі слов’янського словотворення  

  

23.  НАЗАРЕНКО Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського,          

м. Одеса (Україна) 

Міжтекстова взаємодія в газетному тексті 
 

24.  ТЕЛЕУЦЯ Андрій Андрійович, магістрант Інституту української філології та літературної 

творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Номінація фітонімів: історія питання 

 
25.  ВАСЕЦЬКА Оксана Іванівна, аспірант Інституту української мови НАН України, м. Київ 

(Україна) 

Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови 
 

26. ШАТІЛОВА Наталія Олександрівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича,                
м. Чернівці (Україна) 

Фольклоризми як мовно-естетичні знаки національної культури в ідіостилі Сидора Воробкевича 

 
27. ЗОЗУЛЯ Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент Державного університету 

телекомунікацій, м. Київ (Україна) 

Проблеми формування національного мовно-культурного та  мовно-інформаційного  простору  
 



28.  ЯЦЬКІВ Марія Юріївна, начальник відділу гуманітарно-виховної роботи, магістр філології, 

здобувач кафедри української мови, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,              

м. Ужгород (Україна)  
Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів української мови (на матеріалі роману Мирослава 

Дочинця «Криничар»)  

 
29.  КЕЛІЧАВА Яна Богданівна, викладач кафедри української мови та культури 

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Динаміка лексико-семантиної інновації в публіцистиці 
 

30.  ЛУКАНИНЕЦЬ Рената Володимирівна, магiстр фiлологiї, аспірант кафедри прикладної 

лінгвістики Ужгородського національного університету, м. Ужгород (Україна) 
Концепт СОН у фразеологізмах античного походження: лінгвокультурологічний аспект 

 

31.  ФАРИНА Наталія Григорівна, аспірант кафедри української мови Львівського національного 
університету ім. І. Я. Франка, м. Львів (Україна) 

Синкретизм складнопідрядних речень нерозчленованої структури  

 
32.  ТЕРЕФЕРА Альона Сергіївна, аспірант кафедри української мови Львівського національного 

університету ім. І. Я. Франка, м. Львів (Україна) 

Однорідність як вияв структурно-семантичного ускладнення речення в художній прозі              
І. Франка (на матеріалах художнього твору «Перехресні стежки») 

  

33.  БУРКОВСЬКА Олена Богданівна, аспірант кафедри української мови Львівського 
національного університету ім. І. Я. Франка, м. Львів (Україна) 

Донауковий період розвитку української термінології лісівництва  

 

34.  КИСЛЮК Лариса Павлівна, старший науковий співробітник  Інституту української мови 

НАН України, м. Київ (Україна) 

Словотворення в сучасних ЗМІ: узуальність та оказіональність  
 

35.  МАТВЄЄВА Галина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету туризму, економіки і права, м. Київ 
(Україна) 

Засоби професійного впливу на екскурсійну аудиторію 

 
36.  БАГАН Мирослава Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

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

Заперечення як основа номінації наукових понять 
 

37.  ТОМЕНКО Олеся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ (Україна) 
«Єдина країна» чи «единая страна»: мовне питання в умовах військової агресії 

 

38.  ЛОБОДА Тетяна Михайлівна,  кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри культури 
української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Формування фразеологічної системи офіційно-ділового стилю 
 

 



39.  КАБИШ Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури 

української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 
Юридична термінологія в системоцентричному й антропоцентричному аспектах   

 

40.  ПІДКАМІННА Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури 
української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Культура професійного мовлення психолога − передумова його професійної компетентності  
 

41.   ГАЙДУК Сергій Григорович, провідний методист з питань археології місцевого народного 

музею історії села Захарівка Світловодської районної ради Кіровоградської області,                    
м. Світловодськ (Україна) 

Польський елемент в ономастиці Новогеоргіївщини (Світловодщини) в дніпровсько-

тясминському межиріччі як частина нематеріальної культурної спадщини українського народу  
 

42. КИРИЧЕНКО Наталія Михайлівна, доцент кафедри гуманітарних та природничих дисциплін 

Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Методи і прийоми опрацювання фахової лексики при навчанні української мови іноземних 

студентів 

 
43. ОСАДЧА Ольга Сергіївна, викладач кафедри української мови та культури НН Гуманітарного 

інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Фентезійні мовні засоби нефантастичного художного тексту: есе «Лебедія»  
 

44.  СМЄНОВА Людмила Віталіївна, здобувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ (Україна) 
Нові конотативні значення дієслів 

 

45.  ВИНОГРАДОВА Юлія Борисівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
культури української мови Інституту української філології та літературної творчості              

імені Андрія Малишка  НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Комунікативні атрибути офіційно-ділового стилю мовлення в контексті професійної адаптації 
 

46.  ДИЯК Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури 

української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія 
Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Структурно-семантичні параметри складних дериватів з коренями на позначення кольорових 

металів 
 

47.  ГЛУЩИК Сергій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури 

української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія 
Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 

Використання української мови у сфері державного управління на сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин 
 

48.  БЕДЬКО Інна Вікторівна, викладач кафедри української мови та літератури КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана, м. Київ (Україна) 
Роль ігрових методів у навчанні української мови як іноземної 

 

 



49.  КОЗЛОВЕЦЬ Ірина Іванівна, старший викладач кафедри української мови та літератури 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ (Україна) 

Історія формування української фінансово-кредитної термінології 
 

50.  ЯРОШЕВИЧ Ірина Арнольдівна, доцент кафедри української мови та літератури КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана, м. Київ (Україна) 
Питання конкуренції синонімічних відповідників міфологічних термінів з погляду  унормування 

(к. 20 – поч. 21 ст.) 

 
51.  СКУРАТІВСЬКА Людмила Григорівна, доцент кафедри гуманітарних та природничих 

дисциплін Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Термінологічна компетенція як складова мовної культури фахівців 
 

52.  ОНУФРІЙЧУК Ганна Іванівна, викладач кафедри української мови та культури                   

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Символьна пара «ЛЮДИНА – СОВА» в українській етнофразеології   

 

53.  КРУТЬ Ірина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 
культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ 

(Україна) 

Політична лінгвістика в Україні: головні проблеми і аспекти дослідження 
 

54.  ШЕВЧУК-КЛЮЖЕВА Ольга Василівна,  кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

української мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ (Україна) 

Темін «суржик»: особливості дефінування та вживання 

 
55.  ХОЛЯВКО Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 

літератури та методики навчання Глухівського національний педагогічного університету імені 

Олександра Довженка, м. Глухів (Україна) 
Когнітивна основа редагування дотекстових одиниць наукового твору  

56.  ШУЛЬСЬКА Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

соціальних комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
м. Луцьк (Україна) 

Позивні імена військових як новий вид неофіційної номінації у мові журналістських текстів  

 
57.  КОВАЛЬСЬКА Наталя Аркадіївна, викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної 

підготовки Одеського національного економічного університету, м. Одеса (Україна) 

Синтаксичні засоби діалогічної організації економічного дискурсу  

58.  СОЛОГУБ Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови 

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

(Україна) 
Засоби увиразнення мовлення (на матеріалі аналізу повісті Л. Бразова «За сімейними 

обставинами»)  

 
59.  ГУЛЬЧЕНКО Тетяна Ігорівна, аспірант кафедри української мови Інституту української 

філології та літературної творчості імені А. Малишка Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 
Морфологічні способи словотворення іменників у мові сучасної дитячої прози  

 



60.  ХРУШКОВА Ольга Анатоліївна, викладач кафедра української мови Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ (Україна) 

Словотвірна деривація економічно-географічних урбанонімів Дніпропетровщини    
 

61.  КОЛОДІНА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Державного університету 
телекомунікацій, м. Київ (Україна) 

Комунікативна тактика і стратегія офісного дискурсу  

 
62.  КАРПЕНКО Галина Петрівна, методист вищої категорії Національного транспортного 

університету, м. Київ (Україна) 

Засади формування робочого реєстру словника термінів української логістики  
 

63.  КАЗИМИРОВА Ірина Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант Інституту 

української мови Національної академії наук України, м. Київ (Україна) 
Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика 

укладання  

 
64.  ХОМЕНСЬКА Інна Валеріївна, начальник рекламно-видавничого відділу Генеральної 

дирекції з обслуговування іноземних представництв (Україна) 

Особливості об’єктивації концепту «Україна» у словниково-енциклопедичному дискурсі 

65.  ДОЦЕНКО Марія Володимирівна, аспірант кафедри української філології і культури 

Донецького національного університету, м. Вінниця (Україна) 

Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту  
  

66.  БЛИК Ольга Ігорівна, молодший науковий співробітник Інституту літератури імені 

Т. Г. Шевченка НАНУ, м. Київ (Україна) 
Правописні пошуки учасників Харківської школи романтиків: відстоювання художніх 

можливостей української мови в умовах русифікації  

 
67.  ШУЛЬГА Дмитро Олександрович, кандидат  філологічних наук, старший викладач кафедри 

видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград (Україна) 
Методика семioтичного аналiзу аудioвiзуальних медiaтекстiв  

 

68.  РОМАНЧЕНКО Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри української мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного 

університету, м. Київ (Україна) 

Psycholinguistic aspects of professional communication in the aviation sphere (Психолінгвістичні 
аспекти професійної комунікації в авіаційному просторі)  

 

69.  КРАСАВІНА Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г.Шевченка, 

м. Чернігів (Україна)  

Перифраз у сучасному політичному дискурсі (на матеріалах електронних ЗМІ).  
 

70.   ПАУК Марина Михайлівна, завідувач шкільного відділення, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачеве (Україна)  
Перетворення парадоксальності й тривіальності в афористичність як типовий спосіб 

побудови українських прислів’їв  

 



71. ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ (Україна) 

До питання аналізу власних імен та засобів створення комічного в контекстах з поетонімним 
компонентом 

 

Підсекція 1.2. Українське літературознавство на сучасному етапі 

Аудиторія 8.803 

 
Голова – завідувач кафедри української мови та культури, доктор філологічних наук,           

професор Ірина Бурлакова 

Секретар – викладач кафедри української мови та культури Ірина Олександрук 

 

1.  ЛЕНСЬКА Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української 

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

Забуті письменники-новелісти «розстріляного відродження»  

 

2.  ГОЛОЮХ Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури 

української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

(Україна) 
Суб’єктивно-модальний характер образу життя в українських прозових текстах кінця ХХ –   

початку ХХІ ст.  

 
3.  ФЕНЬКО Наталія Миколаївна, кандидат  філологічних наук, доцент кафедри видавничої 

справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, м. Кіровоград (Україна) 
Аналіз заголовкового дискурсу як медіакритичний інструмент 

 

4.  ЖЕЛНОВАЧ Аліна Олександрівна, аспірант кафедри історії української літератури 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків (Україна) 

Ціннісний дискурс І. Багряного та О. Довженка  

 
5.  КРИМІНСЬКА Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії 

української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

(Україна) 
Візуальна образність у драматургії Миколи Куліша 

 

6.  МАТВЄЄВА Ольга Олексіївна, кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник Національної академії наук України Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ 

(Україна) 
Художньо-онтологічні моделі в «Щоденнику» (1911–1951) Володимира Винниченка  

 

7.  МАТУШЕК Олена Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри історії української 
літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків (Україна) 
Образ Богородиці в українській літературі другої половини XVII століття 

 



8.  МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів 

(Україна) 
Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі  

 

9.  АЗОВЦЕВА Софія Володимирівна, старший викладач кафедри мовної підготовки Харківського 
національного університету радіоелектроніки, м, Харків (Україна) 

Притчі у проповідях «Учительного Євангелія» Кирила Транквіліона Ставровецького 

 
10.  РАШИДОВА Світлана Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

м. Сєверодонецьк (Україна) 
Розвиток художніх потреб і розвиток мовлення у студентів засобами художньої літератури  

 

11.  ЧОРНА Лілія Миколаївна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 
Національного музею літератури України, м. Київ (Україна) 

Поема «Причинна» Тараса Шевченка: спроба архетипного аналізу 

 
12.  БІЛЯКОВИЧ Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

філологічних та природничих дисциплін  Національного авіаційного університету, м. Київ 

(Україна) 
Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози 

 

13.  ЛИТВИНСЬКА Світлана Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 
документознавства Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Драматургічні твори О. Коломійця в художньому розвої другої половини ХХ століття  

 

14.  БОНДАР Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, докторант кафедри новітньої 

української літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 

(Україна) 
Жанрові модифікації сюжету п’єс Я. Верещака «Королівський особняк» і «Людина з валізи»: 

текстологічний аналіз  

 
15.   ЗЕМЛЯНА Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, директор Авіакосмічного ліцею 

Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Наративізм української історичної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
 

16.  КОХАН Роксоляна Андріївна, аспірант кафедри світової літератури Львівського 

національного університету імені Івана Франка, м. Львів (Україна) 
Онтологія читання: рецепція художнього світу дитинства  

 

17.  ЖУКОВСЬКА Галина Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології 
КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна) 

Концепція національної історії в історичних романах В. Скляра   

 
18.  ПІДПАЛІЙ Андрій Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент КНТУ 

«Політехнічний інститут», м. Київ (Україна) 

Актуальні проблеми сучасної української літератури 
 



19.  СЕНЧИЛО Надія Олексіївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри української 

мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ 

(Україна) 
Проблема антеїзму у новелістиці О. Кобилянської та С. Коджагьоза  

 

20.  ВАРЕНКО Володимир Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ 

(Україна) 

Самоутвердження сильної духом індивідуальності за поезіями Лесі Українки та її актуальність 
в умовах сьогодення 

 

21.  ЛЕВЧЕНКО Наталія Микитівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та 
світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, 

м. Харків (Україна) 

Шляхи тлумачення Біблії у києворуській перекладній літературі  
 

22.  ГОЛОВКО Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук,  старший викладач кафедри 

історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
м. Харків (Україна) 

Радянська міфосистема в романі «Дикий мед» Л. Первомайського: особливості художньої 

актуалізації 
 

23.  СТЕЦИК Наталія Миколаївна, аспірант Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ (Україна) 
Образ «потойбіччя» у творах Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», Осипа Шпитка 

«Листи з пекла: Антихрист до Люципера» та Леся Мартовича «Пророцтво грішника» 

 

24.  СИДОРЕНКО Леся Іванівна, викладач кафедри української мови та культури                        

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Моделі митця і орієнтири творчої самоідентифікації в драмі  Я. Стельмаха «Синій 
автомобіль»  

 

25.  МЕДВЕДЧУК Олеся Петрівна, аспірант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка,     
м. Київ (Україна) 

Індивідуально-авторські епітети у творчості Валерія Шевчука  

 
26.  ОЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна, викладач кафедри української мови та культури    

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Елементи магічного реалізму в повісті «Сповідь» Валерія Шевчука 
 

27.  МУСЛІЄНКО Олена В’ячеславівна, старший викладач кафедри української і світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, м. Харків 
(Україна) 

Хвильовий: лімінальний дискурс як еквівалент абсурду  

 
28.  ВАРЕНІКОВА Олена Володимирівна, старший викладач кафедри української і світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,        

м. Харків (Україна) 
Листування Тараса Шевченка у дослідженні С. Єфремова  

 



29.  ФІЖДЕЛЮК Марина Василівна, аспірант кафедри української літератури Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці (Україна) 

Тема опришківства у творах Гната Хоткевича про Гуцульщину  
 

30.  СЛИНЬКО Ірина Іванівна, викладач Коледжу інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Питання дефінітивних чинників масової літератури в епоху  постмодернізму  

 

31.  САВЧЕНКО Оксана Михайлівна, старший викладач кафедри української і світової 
літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,        

м. Харків (Україна) 

Метажанр утопії та антиутопії: природа «опозиційності» позатекстовій реальності  
 

32.  CОКОЛОВА Алла Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і 

літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл (Україна) 
Роман Віталія Климчука «Рутенія» в контексті сучасного українського міфологічного фентезі  

 

Секція 2. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Аудиторія 8.808 

 

Голова – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій 
Запорізького національного університету Олена Семенець  

Секретар – кандидат історичних наук, старший викладач Оксана Швед 

 

1.  СЕМЕНЕЦЬ Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальних комунікацій Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (Україна) 

Медіакультура та медіаосвіта в сучасній Україні  
 

2.  КОРНЄВА Людмила Михайлівна, кандидат філологічних наук,  доцент кафедри загального і 

слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава (Україна) 

Традиції етносу в українських прислів’ях про сім’ю  

 

3.  ВАРДАНЯН Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, помічник директора 

Криворізького педагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький 

національний університет», м. Кривий Ріг (Україна) 
Відкриття Іншого: нарисова література для дітей і юнацтва української діаспори  

 

4.  ЯСІНОВСЬКА Оксана Василівна, асистент кафедри загального мовознавства Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, м. Львів (Україна) 

Нові підходи до вивчення телеономних цінностей  

 
5.  СТОЦЬКА Ірина Василівна, аспірант кафедри стилістики української мови Інституту 

української філології та літературної творчості імені А. Малишка Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна) 
Пісня в українській концептуальній і мовній картинах світу 

 

6.  ТІМКІН Іван Федотович, доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Державного 
університету комунікації, м. Київ (Україна) 

Українська ментальність у міжетнічних взаєминах  

 



7.  СІБРУК Анастасія Володимирівна, кандидат філологічних наук, Національний авіаційний 

університет, м. Київ (Україна) 

Державна політика у сфері мови і культури за умов глобалізації  
 

8.  ШВЕД Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

української мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного 
університету, м. Київ (Україна) 

Проблеми візуальної комунікації в сучасних українських ЗМІ 

 
9. БОСИК Зоя Олександрівна, кандидат культурології, завідувач відділу регіонального культурного 

розвитку та народної культури Українського центру культурних досліджень, м. Київ (Україна) 

Сучасний стан функціонування нематеріальної культурної спадщини України в умовах 
глобалізації  

 

10.ЦІПКО Анатолій Валентинович, кандидат філологічних наук, Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна) 

Українська громада та спільнота: співдія в культурно-історичному поступі 

 
11. ТЕЛЕУЦЯ Валентина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач відділу 

культурної політики  Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, 

м. Київ (Україна) 
Дослідження нематеріальної культурної спадщини в контексті Європейської традиції  

 

12.  СНІГИРЬОВА Лілія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ 

(Україна) 

Правові аспекти збереження нематеріальної культурної спадщини в Україні  
 

13.  KUPCHAK Julia, student Conservatorio «San Giacomantonio» di Cosenza (Італія)  

The formation of national conscious through the musician art 
 

14.  СЕМЕНЕНКО Анжеліка Андріївна, кандидат філософських наук, старший викладач 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ (Україна) 
Український контент у добу глобалізації  

 

15. ЧУХЛІБ Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри української мови та культури        
НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях української мови у вищій школі 

 
16.  ДОБРОВОЛЬСЬКА Людмила Анатоліївна, доцент кафедри української мови та культури        

НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Гуманістична спрямованість змісту мовної підготовки в технічному вузі 
 

17.  ВАХНОВАН Вікторія Юріївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Науково-

технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Роль НТБ НАУ у патріотичному вихованні молоді  

 

18.  ПРУДКА Лілія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, провідний інженер ІЗДН 
Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Формування планетарного мислення як основа компетентнісного підходу до професійної 

підготовки майбутніх фахівців  
 



19.  BOEVA Yana, Mendelova Univerzita v Brne (Чеська Республіка) 

Absence kompetencniho modelu v diskurzu pedagogu 

 
20.  ЩЕРБІЙ Ніна Іванівна, заступник директора з виховної роботи, ДНЗ «Центр професійної 

освіти інформаційних технологій поліграфії та дизайну», м. Київ (Україна) 

Особливості національно-демократичних тенденцій у розвитку української культури за умов 
тоталітаризму 

 

21.  ОСТРОВСЬКА Наталія Володимирівна, старший вчитель вищої категорії Андрушівської 
гімназії, м. Андрушівка (Україна) 

Сучасні методи формування мотиваційної складової компетентностей з урахуванням 

загальноєвропейських вимог до мовної освіти 

 

22.  ХОМЕНКО Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна) 
Соціокультурна амбівалентність жорстокого романсу 

 

23.  СЄДАШОВА Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
мови та культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ 

(Україна) 

Креативне середовище як фактор формування готовності викладача ВНЗ до інноваційної 
діяльності 

 

24. СІРУК Наталія Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій та права», м. Луцьк 

(Україна) 

Повоєнна історія України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.): документознавча 
база 

 

25. ШКУРКО Олена Петрівна, заступник директора з наукової роботи Науково-технічної 
бібліотеки НАУ, м. Київ (Україна) 

Особливості культурно-просвітницької діяльності НТБ НАУ в умовах впровадження та 

удосконалення СМЯ 
 

26. ОБРІЗКІВ Анастасія Вікторівна, аспірант кафедри Архітектурного проектування цивільних 

будівель і споруд (АПЦБС) Київського національного університету будівництва і архітектури 
(КНУБА), м. Київ (Україна) 

Роль громадських центрів у розвитку культурного життя об’єднаних територіальних общин в 

Україні  

 

Секція 3. МІЖКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

Аудиторія 8.806 

Голова – доктор педагогічних наук, доцент Національного авіаційного університету               

Олена Ковтун 
Секретар – кандидат філологічних наук, старший викладач Наталя Романченко 

 

1.  КОВТУН Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної 

філології Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 

Сучасні тенденції в перекладознавстві  



 

2.  КАПУСТЯН Інга Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент Полтавського національного 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава (Україна) 
Переклади та перекладачі творів Г. К. Андерсена: історико-філологічний аспект 

 

3.  КАРАЦУБА Мирослава Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник, докторант відділу зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, м. Київ (Україна) 

Південнослов’янська народна поезія в українських перекладах ІІ половини ХІХ − середини ХХ ст. 
 

4.  ДОЛГУШЕВА Ольга Валеріївна,  кандидат філологічних наук,  доцент кафедри германської 

філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кіровоград (Україна) 

Літературна містифікація: особливості перекладу та інтерпретації (на матеріалі короткої 

прози Марка Твена)  
 

5.  КІБАЛЬНІКОВА Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, м. Кіровоград (Україна) 

Досягнення еквівалентності на фонетичному рівні організації англомовних дитячих віршів під час 

їхнього перекладу українською мовою 
 

6.  ДЯЧУК Тетяна Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та 

культури НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ (Україна) 
Проблеми перекладу науково-технічних термінів   

 

7. BELARGA Oliver, assistant Professor, Osaka University, Graduate School of Human Sciences Osaka 

(Японія) 

The filipino foreign language learners’ motivational orientation in language learning 

 
8.  ЛИНТВАР Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології і перекладу НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, 

м. Київ (Україна) 
Досягнення теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини  

 

9. МІЩИНСЬКА Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач 
кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, м. Хмельницький (Україна) 

Особливості перекладу соціально маркованої лексики в англомовному медіа-дискурсі 


