
  
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

   

 

 

   

 

 

Станіслава Володимировича Семчинського  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

присвячену 90-річному ювілею  

доктора філологічних наук, професора  

(2 травня 1931 р. 16 грудня 1999 р.) 

18 травня 2021 року 



  

 

 

 

Семенюк  

Григорій Фокович 

доктор філологічних наук, професор,  

директор Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

голова програмового комітету 

Романенко  

Олена Віталіївна 

доктор філологічних наук, професор,  

заступник директора Інституту філології з наукової роботи,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

заступник голови програмового комітету 

Голубовська 

Ірина Олександрівна 

доктор філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри загального мовознавства, класичної 

філології та неоелліністики Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

заступник голови програмового комітету 

Ажнюк  

Богдан Миколайович 

доктор філологічних наук, професор, директор  

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні  

Національної академії наук України 

Бєлова  

Алла Дмитрівна 

доктор філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної 

комунікації Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Волкова  

Світлана 

Володимирівна 

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської і 

німецької філології та перекладу  

імені професора І. В. Корунця,  

Київський національний лінгвістичний університет 

Воробйова  

Ольга Петрівна 

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської 

філології, перекладу і філософії мови  

імені професора О. М. Мороховського 

Київський національний лінгвістичний університет 

Гриценко  

Світлана Павлівна 

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000284
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000284
https://knlustyl.knlu.edu.ua/
https://knlustyl.knlu.edu.ua/
https://knlustyl.knlu.edu.ua/


  

Єрмоленко  

Сергій Семенович 

доктор філологічних наук, професор,  

провідний науковий співробітник відділу загального та 

порівняльно-історичного мовознавства, 

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 

Іваницька  

Марія Лонгинівна 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

германської філології та перекладу Інституту філології, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Компанцева  
Лариса Феліксівна 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та практики перекладу, 

Національна академія Служби безпеки України 

Лучканин  

Сергій Мирославович 

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Материнська  
Олена Валеріївна 

доктор філологічних наук, професор кафедри германської 

філології та перекладу Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Просяник 

Оксана Петрівна 

доктор філологічних наук, доцент,  

професор кафедри педагогіки та іноземної філології, 

Харківський національний економічний університет  

імені С. Кузнеця 

Чекарева  

Євгенія Сергіївна 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

історії зарубіжної літератури і класичної філології,  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Черниш  

Тетяна Олександрівна 

доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської 

філології Інституту філології,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Чернюх  

Богдан Васильович 

доктор філологічних наук, професор,  

завідувач кафедри класичної філології,  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

   

  



  

  

 

Левко Олександр Вадимович 
кандидат філологічних наук, доцент,  

заступник завідувача кафедри  

з наукової роботи 

Лазер-Паньків Олеся Василівна 
кандидат філологічних наук, доцент,  

секретар конференції 

Руда Наталія Вікторівна 
кандидат філологічних наук, доцент 

секретар конференції 

Звонська Леся Леонідівна доктор філологічних наук, професор 

Корольова Наталія Василівна кандидат філологічних наук, доцент 

Кощій Оксана Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент 

Лефтерова Ольга Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент 

Миронова Валентина Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент 

Михайлова Олена Григорівна кандидат філологічних наук, доцент 

Письменна Юлія Олександрівна кандидат філологічних наук, доцент 

Поліщук Анна Сергіївна кандидат філологічних наук, доцент 

Савенко Андрій Олександрович кандидат філологічних наук, доцент 

Чемес Валерій Федорович кандидат філологічних наук, доцент 

Кожушний Олег Володимирович кандидат філологічних наук, асистент 

Василенко Яніна Олександрівна секретар кафедри 

Галкіна Олександра Юріївна секретар кафедри 

  



 

 

 

✓ Класичні мови та літератури  

у дзеркалі сучасності  

✓ Актуальні питання когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології та дискурсології 

✓ Актуальні проблеми румунської філології.  

Слов’яно-румунські мовно-культурні контакти  

✓ Мова і соціум: мовні контакти в контексті 

глобалізаційних процесів 

✓ Переклад та міжкультурна комунікація 

✓ Неоелліністичні студії  

  



 

Вітальне слово: 

 

Григорій Фокович Семенюк, 

доктор філологічних наук, професор,  

Директор Інституту філології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Голова програмового комітету 

 

Надзвичайний і Повноважний посол Румунії в Україні 

Крістіан-Леон Цуркану 
 

Надзвичайний і Повноважний посол Молдови в Україні 

Руслан Болбочан 
 

Надзвичайний і Повноважний посол Румунії у Вірменії 

Корнеліу Іонеску 
 

Міністр-радник посла Румунії у Вірменії  

Іонел Іван 

 

  

http://meet.google.com/fem-ifzq-euk


 

 

 

СЕМЧИНСЬКА Наталія Станіславівна (USA), Purdue University. 

Слово про Батька. Свято, яке завжди з тобою. 

ЧЕМЕС Валерій Федорович (Україна, м. Київ), кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики 

Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Професор С. В. Семчинський: філолог, педагог, людина. 

ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна (Україна, м. Київ), доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики Інституту філології, 

ЛУЧКАНИН Сергій Мирославович (Україна, м. Київ), доктор філологічних 

наук, доцент, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики Інституту філології, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. 

Проблема слов’яно-східнороманської мовної взаємодії в інтерпретації 

професора С. В. Семчинського. 

АЖНЮК Богдан Миколайович (Україна, м. Київ), доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.  

Правописна кодифікація мови і соціолінгвістичний контекст. 

ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна (Україна, м. Київ), доктор філологічних наук, 

професор, Київський національний лінгвістичний університет.  

Інтерфеномени в парадигмальному вимірі, або що там за горизонтом 

когнітології? 

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович (Україна, м. Київ), доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту української мови НАН України.  

Міжмовна взаємодія: ареальний вимір. 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000284


 

 

 

meet.google.com/jvb-jzpe-xqh 
 

Модератор:  

Поліщук Анна Сергіївна,  

кандидат філологічних наук, доцент. 

ЧЕРНЮХ Богдан Васильович (Україна, м. Львів),  

доктор філологічних наук, професор,  

Львівський національний університет імені Івана Франка.  

Пряма мова у грецькому романі ІІ-ІІІ ст. 

ОЛІЩУК Роксоляна Леонідівна (Україна, м. Львів),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

ЧАКАЛ Інеса Степанівна (Україна, м. Чернівці),  

кандидат філологічних наук, доцент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  

Лексико-семантичні особливості евфемізмів  

зі значенням "помирати" в "Іліаді" Гомера. 

ДОМБРОВСЬКИЙ Маркіян Богданович (Україна, м. Львів),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Львівський національний університет імені Івана Франка.  

Латинські написи костелу в Наварії біля Львова. 

АНТОНЮК-КИРИЧЕНКО Соломія Андріївна (Україна, м. Львів),  

кандидат філологічних наук, старший викладач,  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.  

Словотвірний потенціал тактильних прикметників  

у поетичних творах Овідія.  

ПИСЬМЕННА Юлія Олександрівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Компаративний підхід у викладанні латинської 

медичної термінології для студентів-іноземців. 

http://meet.google.com/jvb-jzpe-xqh


 

 

 

ПОЛІЩУК Анна Сергіївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Стилістичні маркери в етнокультурній профілізації  

концепту ОБМАН в «Історії» Геродота. 

ДОРОШ Марко Дмитрович (Україна, м. Львів), студент,  

Львівський національний університет імені Івана Франка.  

Рецепція міфу в "Енеїді" Івана Котляревського: випадок Дідони. 

ФІЛІП Максим Фагурелович (Україна, м. Київ), студент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Лінгвістична параметризація oratio obliqua в давньогрецькій мові. 

 

 

https://meet.google.com/ezt-wpse-bfe 

 

Модератор: 

Корольова Наталія Василівна,  

кандидат філологічних наук, доцент 

СЄДІНА Джованна (Італія, м. Флоренція),  

доктор філологічних наук, професор,  

Флорентійський університет.  

Латинські вірші релігійного змісту в  

підручниках віршування Києво-Могилянської академії. 

ЄРЬОМІНА Олена Юріївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний лінгвістичний університет.  

Проблема ідентифікації композита в латинській мові. 

ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України.  

Латина у соціальній мережі "Фейсбук". 

https://meet.google.com/ezt-wpse-bfe


 

 

 

КОРОЛЬОВА Наталія Василівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Inscriptiones Latinae як феномен сучасної урбаністичної культури. 

КОЩІЙ Оксана Миколаївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Міфологічний простір у новолатинській поезії:  

лінгвокультурологічний вимір. 

ЛЕФТЕРОВА Ольга Миколаївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Латина в контексті тенденцій розвитку STEM-освіти. 

МИРОНОВА Валентина Миколаївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Барокова специфіка латинськомовної поетики  

Григорія Кониського "Praecepta de arte poetica"1746 р. 

БЛАГУН Софія Сергіївна (Україна, м. Київ), викладач, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 

Особливості словотвору латинської хімічної номенклатури. 

ЗАЛЕВСЬКИЙ Іоан Вадимович (Україна, м. Київ), студент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Традиційні системи давньогрецької вимови та  

сучасні реконструкції: порівняльний аспект. 

КОНЧАКОВСЬКА Марта Дмитрівна (Україна, м. Київ), студентка, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Емоційно-оцінний потенціал демінутивів давньогрецької мови. 

ЛАГУТІНА Анна Олегівна (Україна, м. Київ), студентка, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Метафорична репрезентація кохання у давньогрецьких ідиліях. 



 

 

https://us04web.zoom.us/j/6134513626?pwd=cTcvSWt1eHY3TG5

tM29HcTRsWDVMZz09 

Meeting ID: 613 451 3626 

Passcode: 171JqV 

Модератор: 

Левко Олександр Вадимович,  

кандидат філологічних наук, доцент  

ЗВОНСЬКА Леся Леонідівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Термінологічна синонімія в творах Секста Емпірика та 

її відтворення українською мовою. 

ЧЕКАРЕВА Євгенія Сергіївна (Україна, м. Харків),  

доктор філологічних наук, доцент, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.  

Семантичне поле слухового сприйняття в системі  

іменників давньогрецької мови. 

ПАНЬКІВ Уляна Любомирівна (Україна, м. Івано-Франківськ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  

Вербалізація концепту ЩАСТЯ у латинській мові. 

ЧЕРНЮХ Надія Богданівна (Україна, м. Львів), викладач,  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Номінативне поле концепту РАДІСТЬ у комедіях Плавта. 

ЛАЗЕР-ПАНЬКІВ Олеся Василівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Функціонально-семантичні та мовні особливості  

латинськомовного тексту на творах образотворчого мистецтва жанру vanitas.  

 

https://us04web.zoom.us/j/6134513626?pwd=cTcvSWt1eHY3TG5tM29HcTRsWDVMZz09
https://us04web.zoom.us/j/6134513626?pwd=cTcvSWt1eHY3TG5tM29HcTRsWDVMZz09


 

 

ЛЕВКО Олександр Вадимович (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Полісемантичність sophrosyne у грецькій мові Нового Завіту. 

ОСТАПЕНКО Марія Петрівна (Україна, м. Київ),  

аспірантка, молодший науковий співробітник,  

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.  

Критичне ставлення до античних джерел  

в мережі Інтернет (на матеріалі Jusjurandum). 

ГЕРА Єлєна Віталіївна (Україна, м. Київ), аспірантка, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Codex latinus monacensis 4660-4660a –  

унікальний середньовічний манускрипт. 

ДАВИДЕНКО Наталія Вікторівна (Україна, м. Київ), викладач, 

Національний технічний університет України  

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".  

Терміни комерційного права у латинськомовній документації  

українського походження XVI-XVII століть. 

БОНДАРЕНКО Антон Олександрович (Франція, м. Нансі), студент, 

Університет Лотарингії.  

Дві смерті й три життя латини. 

ЖЕЛІХОВСЬКА Діана Русланівна (Україна, м. Київ), студентка,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Жіноча агентивність у трагедії Евріпіда "Медея". 

РЯБЦЕВ Костянтин Альбертович (Україна, м. Київ), студент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Лінгвостилістичні засоби вираження  

персуазивності у "Філіппіках" Цицерона. 



 

 

 

 

meet.google.com/nii-gyyi-usr 

Модератор: 

Михайлова Олена Григорівна,  

кандидат філологічних наук, доцент 

БАК Хади (Туреччина, м. Ерзурум),  

доктор філологічних наук 

Університет імені Ататюрка. 

Образные выражения как средство  

экспрессивности русского языка. 

BEZPALENKO Anatoliy M. (Kyiv, Ukraine), 

Doctor of Sciences (Linguistics), Full Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Mathematical Approach to Linguistics: Vocal Variability of  

Word in Aspect of Probability Theory. 

BELOVA Alla D. (Kyiv, Ukraine), 

Doctor of Sciences (Linguistics), Full Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Virtual Influencers in Multimodal Advertising. 

ЄРМОЛЕНКО Сергій Семенович (Україна, м. Київ), 

доктор філологічних наук, професор,  

провідний науковий співробітник, 

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. 

Епонімія і дискурсивні контакти мовно-культурних кодів. 

МИХАЙЛОВА Олена Григорівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Глютоніми на позначення «сирного пирога» в кулінарній традиції  

давніх римлян: ономасіологічний і лінгвокультурологічний аспекти. 

 

http://meet.google.com/nii-gyyi-usr


 

 

 

ГАЛАМАГА Олена Володимирівна (Україна, м. Київ), 

кандидат філологічних наук, старший викладач,  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.  

Прояви любовної магії в текстах tabellae defixionum. 

ФЕДОРІНЧИК Артем Сергійович (Україна, м. Київ), 

кандидат філологічних наук,  

Фізична особа-підприємець.  

"Потрібні" й "непотрібні" мови в пост-СРСР: що створює мотивацію? 

СЬОМКА Катерина Сергіївна (Україна, м. Київ), викладач, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. 

Особливості номенклатури лікарських препаратів в гомеопатії. 

ПЕТРЕНКО Євгенія Миколаївна (Україна, м. Херсон), асистент, 

Херсонський національний технічний університет. 

Метафори емоції "розпач" в англійській, німецький,  

російській та українській мовах. 

БІНЦЗІ ВАН (Україна, м. Київ), аспірант, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Метафора як спосіб формування фразеологічних  

одиниць з компонентами – назвами букв. 

СІКОРАКА Вікторія Ігорівна (Україна, м. Київ), аспірантка,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Вербалізація концепту ТЕРОРИЗМ в українській мові  

за матеріалами асоціативного експерименту. 

ПОПОВИЧ Ярослава Іванівна (Україна, м. Київ), студентка,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Πάθος як структурний елемент трагедії «Вакханки» Евріпіда. 

 

 



 

 

 

meet.google.com/cjv-fogo-unq 

Модератор: 

Голубовська Ірина Олександрівна,  

доктор філологічних наук, професор 

ВОЛКОВА Світлана Володимирівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний лінгвістичний університет.  

Сходами мультимодального конструювання  

образу наратора прозового тексту. 

МАТЕРИНСЬКА Олена Валеріївна (Україна, м. Київ), 

доктор філологічних наук, професор,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Антропоморфний портрет України у сучасному медіапросторі. 

САХАРОВА Ольга Вікторівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, доцент, 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського.  

Презентація дійових осіб у структурі  

сучасного українського драматургійного дискурсу. 

ГОЛУБОВСЬКА Ірина Олександрівна (Україна, м. Київ), 

доктор філологічних наук, професор,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Інавгураційна промова президента як дискурсивне  

втілення ціннісних соціально-політичних ідеологем. 

ЗАЛІПСЬКА Ірина Ярославівна (Україна, м. Тернопіль),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.  

Сучасна медична термінологія: проблема класифікації. 

КІСЕЛЬОВА Олена Григорівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

ЧАЛА Софія Кирилівна (Україна, м. Київ), студентка, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. 

Когнітивний аспект дериватів derma / cutis у медичній термінології. 

http://meet.google.com/cjv-fogo-unq


 

БРАЖУК Юлія Борисівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. 

Лінгвокультурологічна спрямованість анатомічних термінів  

(з антропогенним метафоричним компонентом). 

МАЛУНОВА Ганна Дмитрівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

ОСТАШЕВСЬКА Вікторія Сергіївна (Україна, м. Київ), студентка, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 

Метафоричні номінації у терміносистемі неврології. 

НІКОЛАЄНКО Оксана Анатоліївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. 

Термінотворення за допомогою грецьких префіксальних морфем  

при утворенні однослівних клінічних термінів  

(на прикладі терміноелементів  

hyper-, hypo-, olig-, micr-, macr-, megal-). 

КАМІНСЬКА Марина Олександрівна (Україна, м. Вінниця),  

кандидат філологічних наук, старший викладач, 

Вінницький державний педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського. 

Актуалізація імпліцитної негативної оцінки  

в англомовному кінодискурсі. 

НІКОЛАЄНКО Оксана Іванівна (Україна, м. Київ),  

старший викладач, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. 

Демінутиви як засіб вираження розмовної мови в епіграмах Марціала. 

QIN CHUAN (Kyiv, Ukraine), Ph.D. student, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv.  

Speech Act of Refusal in Chinese and Japanese Languages:  

Cross-cultural Aspect in Theoretical Enlightening. 

ОСЬМАЧКО Оксана Сергіївна (Україна, м. Київ), аспірантка, 

Київський національний лінгвістичний університет.  

Концепти політичного дискурсу. 



 

 

 

https://join.skype.com/OWfVXzImmePc 

 

Модератор: 

Лучканин Сергій Мирославович,  

доктор філологічних наук, доцент 

BALÁZS Katalin (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, lector,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Imaginea timpului în limbă.  

BARTALIS-BÁN Judit (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, lector,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Profesor Călina Mare – ecoul clujean al spiritualității Sidoniei Nikorovici. 

БІВОЛАРУ Альона (Румунія, м. Бухарест),  

доктор філологічних наук, доцент,  

Бухарестський університет.  

Українські викладачі та дослідники Бухарестського університету. 

HERBIL Mihaela (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, lector, 

Universitatea Babeș-Bolyai.  

Taras Șevcenko și Mihai Eminescu – actualitatea viziunii poetice. 

HERBIL Ioan (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, conferențiar dr.,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Aspecte ale istoriei Ucrainenilor din Transilvania, reflectate în onomastică.  

 

https://join.skype.com/OWfVXzImmePc


 

 

MISIRIANȚU Sanda (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, lector,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Russian-Romanian linguistic equivalences.  

SILAGHI Cristina (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, lector,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

Particularități ale interferenței lingvistice într-un grai ucrainean din Maramureș. 

TETEAN-VINŢELER Diana (România, Cluj-Napoca),  

doctor în filologie, conferențiar dr.,  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 

Figuri feminine în proza lui Taras Șevcenko. 

ЧОЛЕВИЋ В. Лидија (România, Bucuresti),  

Lector doctor universitar, docent,  

Universitatea din Bucuresti.  

Miodrag Bulatović precursor al realismului magic în literatura sârba. 

ЛУЧКАНИН Сергій Мирославович (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

“Gramatica slavonă” a lui Meletie Smotriţky  

şi dezvoltarea lingvisticii româneşti în secolele XVII-XVIII.  

ВРИНЧАНУ Фелічія Дамаскінівна (Україна, м. Чернівці),  

кандидат філологічних наук, асистент,  

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.  

Підручник з румунської мови професора Станіслава Семчинського:  

між традицією та сучасністю. 

КІБАК Діана Вікторівна (Україна, м. Чернівці), асистент,  

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.  

Почуття смутку в народному фольклорі Румунії. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


 

 

https://us04web.zoom.us/j/7779713764?pwd=aDg1YVpYVmpZW

kJHalhHNER2Z1RSUT09 

Meeting ID: 777 971 3764 

Passcode: 3MCzMH  

Модератор:  

Чемес Валерій Федорович,  

кандидат філологічних наук, доцент 

ГРИЦЕНКО Світлана Павлівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Румунський вектор студіювання у науковому доробку  

професора Станіслава Семчинського. 

ЧЕРНИШ Тетяна Олександрівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, професор,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Польсько-українська мовна інтерференція в аспекті лінгводидактики. 

КОМПАНЦЕВА Лариса Феліксівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, професор,  

Національна академія Служби безпеки України. 

Лінгвістика гібридної війни. 

МАХАЧАШВІЛІ Русудан Кирилевна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, доцент,  

СЕМЕНІСТ Іван Васильович (Україна, м. Київ),  

кандидат історичних наук, доцент, 

Київський університет імені Бориса Грінченка.  

Рекомендації до моделювання ІКТ тезаурусу  

(на основі інновацій європейських та східних мов). 

АЖНЮК Леся Вікторівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник,  

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.  

Соціальна і юридична кваліфікація мовленнєвої дії у лінгвістичній експертизі. 

https://us04web.zoom.us/j/7779713764?pwd=aDg1YVpYVmpZWkJHalhHNER2Z1RSUT09
https://us04web.zoom.us/j/7779713764?pwd=aDg1YVpYVmpZWkJHalhHNER2Z1RSUT09
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000284


 

ПРОСЯНИК Оксана Петрівна (Україна, м. Харків),  

доктор філологічних наук, доцент,  

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 

Темпоральні стани мовної діяльності в науковій концепції Ф. де Соссюра. 

ВАКУЛИК Ірина Іванівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Національний університет біоресурсів і природокористування України.  

Мовна турбулентність як ознака україномовної інтернет-комунікації. 

ДАНИЛЬЧУК Анна Леонардівна (Україна, м. Луцьк),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Волинський національний університет імені Лесі Українки.  

Англомовний глобалізаційний дискурс ЄС: проблеми ідентифікації. 

ЛИННИК Тетяна Григорівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,  

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАНУ.  

Чи український термін 'латинізм' є латинізмом:  

до питання про визначення поняття латинізма. 

СИЗОНОВ Дмитро Юрійович (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Неофразеологія та світова глобалізація: екстралінгвістичні характеристики. 

ЧЕМЕС Валерій Федорович (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Персоніфікований еталонний образ російської мови  

в уявленні української студентської молоді. 

ІВАСІВ Ольга Василівна (Україна, м. Київ), вчитель,  

Гімназія 19 "Межигірська".  

Розвиток проєктної діяльності в країнах Європи. 

МУЗИКА Марія Василівна (Україна, м. Київ), аспірантка, 

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні.  

Ставлення до мови у молодіжному середовищі:  

мовні контакти та процеси глобалізації.  



 

 

https://us04web.zoom.us/j/6954245354?pwd=SUpWaGQremFvalh

KQ1NmZER3UFBTUT09 

Meeting ID: 695 424 5354  

Passcode: 9F18bX  

Модератор: 

Руда Наталія Вікторівна,  

кандидат філологічних наук, доцент 

ІВАНИЦЬКА Марія Лонгинівна (Україна, м. Київ),  

доктор філологічних наук, професор,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Українська література в сучасній Німеччині: переклад та шлях до читача. 

ВОЛОВИК Лариса Борисівна (Україна, м. Полтава),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Полтавська аграрна академія.  

Методологічні особливості перекладу префіксальних дієслів  

у німецькій економічній термінології. 

МИРОНОВА Галина Михайлівна (Чехія, м. Брно),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Університет імені Масарика.  

Переклад як складова частина підготовки україністів 

у Брненському університеті. 

КОЖУШНИЙ Олег Володимирович (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, асистент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Мова і структура "Тлумачення на молитву Господню" Максима Сповідника. 

РУДА Наталя Вікторівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Особливості відтворення семантико-прагматичного змісту демінутивів поезій 

Тараса Шевченка у перекладах англійською мовою. 

https://us04web.zoom.us/j/6954245354?pwd=SUpWaGQremFvalhKQ1NmZER3UFBTUT09
https://us04web.zoom.us/j/6954245354?pwd=SUpWaGQremFvalhKQ1NmZER3UFBTUT09


 

 

КОСІНОВА Оксана Миколаївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, викладач, 

Університет розвитку людини "Україна".  

Микола Вороний – мистецькі грані таланту. 

ЦУРКАНУ Тетяна Юріївна (Україна, м. Ізмаїл), аспірантка, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет.  

Американська поезія у перекладах Дмитра Павличка. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/9266795655?pwd=MllrYXc3V2hFR0lr

V29qcFk3elJ2Zz09 

Meeting ID: 926 679 5655  

Passcode: 7C0hUY  

Модератор: 

СТОЛЯРОВА Анна Анатоліївна, 

кандидат філологічних наук, доцент 

КУЙБІДА Христина Ігорівна (Україна, м. Львів),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Грецький словотвір: особливості префіксації. 

ЛАБЕЦЬКА Юлія Богданівна (Україна, м. Маріуполь),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Маріупольський державний університет.  

"Міст Арти" – румейський варіант балади про замуровану милу. 

 

https://us04web.zoom.us/j/9266795655?pwd=MllrYXc3V2hFR0lrV29qcFk3elJ2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9266795655?pwd=MllrYXc3V2hFR0lrV29qcFk3elJ2Zz09


 

ЛЮБЧЕНКО Тетяна Вікторівна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний лінгвістичний університет.  

Видова специфіка інфінітивних конструкцій у новогрецькій мові. 

САВЕНКО Андрій Олександрович (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Наративні стратегії в трилогії К. Сотиріу "Гіркий край". 

СТОЛЯРОВА Анна Анатоліївна (Україна, м. Київ),  

кандидат філологічних наук, доцент,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Мовна репрезентація гонитви за створенням вакцини  

від коронавірусу в грецькій пресі. 

ГАЙСИНА Дар’я Шафкатівна (Україна, м. Київ), студентка,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Відтворення урбаністичної тематики сучасної  

новогрецької прози в українському перекладі. 

МОРОЗОВА Наталія Сергіївна (Україна, м. Київ), студентка,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Роль прикметників у творенні додаткових смислів поезії К. Кавафіса. 

 

 

 

 

meet.google.com/edr-jbji-ozt 
  

http://meet.google.com/edr-jbji-ozt


 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА, КЛАСИЧНОЇ 

ФІЛОЛОГІЇ ТА НЕОЕЛЛІНІСТИКИ 
 

Адреса: 

01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14,  

ауд. 141. 
 

Тел.: (044) 239-34-15 

 

e-mail:  zagmoclasphil@gmail.com 

  zagmoclasphilel@univ.net.ua 

 

Сайт:  

https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/ 

kafedra-zahalnoho-movoznavstva/ 

 
http://www.pinax.com.ua 

 

https://www.facebook.com/zagmoclasphilel 
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