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Оргкомітет 

 

Труба В. І. –  голова оргкомітету, ректор Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова, доктор юридичних наук, професор 

Кондратенко Н. В. – заступник голови оргкомітету, в. о. декана філологічного факультету, 

доктор філол. наук, професор; 

Яроцька Г. С. – доктор філол. наук, доцент, професор кафедри прикладної лінгвістики; 

Стрій Л. І. – заступник декана філологічного факультету, кандидат філол. наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики; 

Билінська О. С. – кандидат філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Бойко О. О. – д. філос. з філології, викл. кафедри прикладної лінгвістики; 

Вдовиченко Н. В. – кандидат філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Кіщенко А. М. – кандидат філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Семененко О. Ю. – кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Труба Г. М. – кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Шевчук Л. В. – кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Малишева М. Г. – аспірантка кафедри прикладної лінгвістики. 

 

 

22 вересня 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.00 – 13.00 
 

 (Французький бульвар 24/26, аудиторія 91, 3 поверх) 
 

Вітальне слово ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова професора, 

доктора юридичних наук Вячеслава Івановича Труби. 

 

Вітальне слово в. о. декана філологічного факультету Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова професора, доктора філологічних наук Наталії Василівни Кондратенко 

 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор  

Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Кореляція мовознавчого та юридичного аспектів у лінгвістичній експертизі 

 

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор 

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

Україна) 

Функції метафори у поетичній картині світу Теодозії Зарівни 

 

Вільчинська Тетяна Пилипівна, доктор філологічних наук, професор 

Бачинська Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Вербовецька Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, 

Україна) 

Феномен білінгвізму: декларуючи проблему 

 

Журавльова Маргарита Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент  

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (Одеса, Україна) 

Сучасний стан та перспективи розвитку психолого-лінгвістичної експертизи 
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Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, професор  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 

Нейролінгвістичні механізми психоментальної корекції: сугестійні модифікатори 

  

Войцева Олена Андріївна, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Лінгвокультурологічний аспект у викладанні сучасної польської мови 

 

Джиджора Євген Володимирович, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Риторична маніпуляція прихильністю аудиторії у виступах впізнаваних спікерів 

 

Кондратенко Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Семантико-текстуальна експертиза мовлення: визначення лінгвопрагматичних параметрів 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
 

Голова – доктор філологічних наук, професор Г. С. Яроцька 
 

23 вересня, 10:00-13.00 
 

Засідання на платформі Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79420982967?pwd=VzdPVFFpMjJuOWJBSlVZVzNLOGVEZz09  

Ідентифікатор: 794 2098 2967 

Пароль: 2021 

 

ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЯ І ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЯ.  

МОВНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАРТИНИ СВІТУ 
 

Загороднова Вікторія, доктор педагогічних наук, професор 

Інститут славістики Гамбурзького університету (Гамбург, ФРН) 

Idiomatisierung als Mittel zur Reflexion des sprachlichen Weltbildes (am Beispiel eines bestimmten 

sprachlichen Weltbildes) / Ідіоматизація як засіб рефлексії мовної картини світу (на прикладі 

конкретної мовної картини світу) 

 

Романченко Алла Петрівна, доктор філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Лінгвокогнітивні параметри національної мовної особистості 

 

Чик Денис Чабович, доктор філологічних наук, доцент 

Семегин Тетяна Станіславівна, кандидат філологічних наук 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка (Кременець, 

Україна) 

Маніфестація концепту ГІБРИДНА ВІЙНА у свідомості мовної та мовленнєвої особистості 

 

Красницька Катерина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна) 

https://us04web.zoom.us/j/79420982967?pwd=VzdPVFFpMjJuOWJBSlVZVzNLOGVEZz09
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Гумор як спосіб зображення феномену короновірусу в англомовних публіцистичних джерелах 

 

Фоміна Людмила Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська політехніка» (Одеса, Україна) 

Біблійний Йов як прецедентне ім'я 

 

Шевчук Лариса Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Концепт СЧАСТЬЕ и его ассоциативный ряд в дискурсивном пространстве М.Жванецкого 

 

Ярмолович Галина Юріївна, аспірантка кафедри німецької філології 

 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна) 

Категорія кількості виражена через прикметник: на матеріалі сучасної німецької мови 

 

Локота Ігор Миколайович, аспірант кафедри української мови 

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Особливості асоціювання хворих при параноїдній шизофренії 

 

Оніщенко Олена Олегівна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна) 

Асоціативне поле «волонтер» у лінгвосвідомості одеситів 

 

Серкал (Шепотинник) Тетяна Сергіївна, магістрантка кафедри української мови  

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна) 

Дослідження концептів : корпусний метод їх вивчення 

 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.  

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИКА  
 

Волкова Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор  

Харківський гуманітарний університет "Народна Українська Академія" (Харків, Україна) 

Варчук Ліана Вікторівна, аспірантка  

Київський національний лінгвістичний університет (Київ, Україна) 

Лінгвопоетичний еклектизм сучасної англомовної  амеріндіанської прози у векторі 

лінгвокультурологічної та етнолінгвістичної перспектив 

  

Дружинець Марія Львівна, доктор філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Соціофонетичне дослідження: вокальна орфоепія у мовленні респондентів України та 

зарубіжжя 

 

Колесников Андрій Олександрович, доктор філологічних наук, доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Ізмаїл, Україна) 

Із спостережень над проблемами реалізації національної мовної політики України в Південній 

Бессарабії 

 

Яроцька Галина Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Лінгвістичні та мовні конфлікти в Україні: глобальні та локальні тренди 

 

Хрустик Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Прізвище як спосіб етнічної ідентифікації: словотвірний аспект 

 

Чорноус Оксана В'ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Кропивницький інститут державного та муніципального управління (Кропивницький, Україна) 

Особливості національних антропонімних формул 

 

Делюсто Марина Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Ізмаїл, Україна) 

Питання взаємодії та вітальності мов у полілінгвальному ареалі межиріччя Дністра і Дунаю 

 

Поліщук Світлана Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Назви на позначення реалій вівчарства та козівництва в говірках Середнього Надбужжя  

 

Громко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук. доцент 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

(Кропивницький, Україна) 

Дескрипція говірки  як складова лінгвографічного опису ідіому  

 

Романюк Олександра Сергіївна,  кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська морська академія» (Одеса, Україна) 

Стратегічність фемінної невербальної поведінки у романтичному медіадискурсі: бінарна logit-

модель  

 

Рудік Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Мовленнєвий портрет сучасної британської жінки 

 

Вихор Ольга Федорівна, старший викладач 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Варіативний характер мовленнєвої поведінки британської жінки 

 

Дмитрошкін Денис Едуардович, старший викладач 

Хмельницький національний університет (Хмельницький, Україна) 

Особливості перекладу сленгу "чорних кварталів" США 

 

Швець Юлія Вікторівна, аспірантка кафедри української мови 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Особливості густаторних показників твору «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького: 

лінгвокультурологічний аспект 

 

Петрова Світлана Анатоліївна, магістрантка кафедри української мови 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Етнічний компонент у позивних українських військовослужбовців — учасників АТО / ООС 

 

Левченко Анастасія Валеріївна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Особливості сприйняття новітніх фемінітивів носіями української мови: соціолінгвістичний 

аспект 
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Каназірська Вікторія Анатоліївна, магістрантка кафедри української мови 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Традиційні найменування деталей одягу Південної Бессарабії: семантична та фонетична 

специфіка 

 

СЕКЦІЯ 2 
 

Голова – доктор філологічних наук, професор Н. В. Кондратенко 
 

23 вересня, 10:00-13.00 
 

Засідання на платформі Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85938765688?pwd=RjQ4djVLL2JhNUNqcCtkRU1GRy80Zz09  

Ідентифікатор: 859 3876 5688 

Пароль: 2021 

 

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСОЛОГІЇ.  

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 

Шабат-Савка Світлана Тарасівна, доктор філологічних наук, професор 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)  

Дискурс фатичної комунікації 

 

Слободинська Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор  

Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (Вінниця, 

Україна) 

Мовленнєва комунікація в рамках функціональної системи наукової діяльності 

 

Шевченко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Самоідентифікація і самопрезентація в есеїстичному тексті (за матеріалами збірки 

Р. Іваничука «Серед повені книг») 

 

Мусій Валентина Борисівна, доктор філологічних наук, професор  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) 

Оповідання Джуліана Барнса "Тиша": структура дискурсу / "Silence" by Julian Barnes: discource 

structure 

 

Ковалевська-Славова Анастасія Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Категорійна парадигма комунікативної патогенності: субстратні характеристики 

 

Грона Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, 

викладач-методист 

Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана 

Франка» Чернігівської обласної ради (Прилуки, Україна) 

Стилістичний аналіз тексту в контексті сучасних лінгвістичних парадигм 

 

Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор 

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

Морфологічна атракція як змістоцентрична величина в українській поезії 

https://us02web.zoom.us/j/85938765688?pwd=RjQ4djVLL2JhNUNqcCtkRU1GRy80Zz09
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Вінтонів Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Київський національний університет імені Б. Грінченка (Київ, Україна) 

Прагматика онімів художніх текстів Ірен Роздобудько 

 

Труба Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Науковий дискурс. Історія розвитку 

 

Нерян Софія Олександрівна, кандидат філологічних наук 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Комунікативна стратегія декларування в дискурсі соціальних мереж 

 

Лідія Дмитрівна Швелідзе, кандидат філологічних наук 

Національний університет "Одеська політехніка" (Одеса, Україна) 

Стратегія самопрезентації в соціальних мережах 

 

Кісельова Анастасія Андріївна, кандидат філологічних наук 

Національний університет "Одеська юридична академія" (Одеса, Україна) 

Особливості представлення соціальних мереж у творах мережевої літератури 

 

Кіщенко Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Наративна стратегія мовленнєвої поведінки адресанта в художньому дискурсі 

 

Бахчиванжи Альона Вікторівна, кандидат філологічних наук 

Одеська державна академія будівництва та архітектури (Одеса, Україна) 

Специфіка судового дискурсу як об’єкта дослідження прикладної лінгвістики 

 

Чикур Лілія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Сербінова Марія Олександрівна, студентка кафедри української літератури 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Інтерпретація образу-архетипу Дому у повісті "Привид мертвого дому" В. Шевчука 

 

Сайковська Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Рівні ітертекстуальності "Балади про Георга Геніга" Віктора Паскова. 

 

Ткачук Олена Єліферіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Відлуння пасторальних мотивів у ліриці Г.Сковороди і Т.Г. Шевченка 

 

Томбулатова Іраїда Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Своєрідність системи імагем у романі Патті Сміт «Просто діти» 

 

Сапригіна Ніна Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Строки Николая Гумилёва в записях Маяковского: психолингвистическая интерпретация / 

Рядки Миколи Гумільова в записах Маяковського: психолінгвістична інтерпретація 
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Фокіна Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Интенции Серебряного века в ностальгическом дискурсе поэта-эмигранта Александры 

Петровой / Інтенції Срібного віку в ностальгічному дискурсі поета-емігранта Олександри 

Петрової 

 

Бойко Ольга Олексіївна, доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія, викладач 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Особливості репрезентації вербальної магії у фентезійних текстах 

 

Сеник Ганна Володимирівна, старший викладач 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Антропонімікон повісті В. Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі": семантичний та 

структурний аспекти 

 

Романова Катерина Василівна, аспірантка кафедри української літератури 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Порівняльний аналіз рукописів як спосіб моделювання образу світу в казках М. Жука 

 

Першин Євген Вікторович, аспірант кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Текстотвірний потенціал речення у містичному художньому дискурсі 

 

Олійник Юлія, магістрантка кафедри української мови  

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Кольороназви в мовній картині світу Ліни Костенко 

 

Кучма Гліб Єгорович, студент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Мовленнєвий жанр «книжкова анотація»: прийоми мовленнєвого впливу 

 

Якімова Ірина Андріївна, студентка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Використання контент-аналізу в лінгвістичних дослідженнях: науковий дискурс 

 

 

ЛІНГВОДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Умань, Україна)  

The Role of Reflective Practice in the New Methodology Curriculum / Роль рефлексивної практики в 

навчальній програмі нової методології 

 

Румянцева Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Залучення PhD студентів до вивчення англійської мови за академічним спрямуванням через 

розвиток агентивності (в умовах змішаного навчання) 

 

Добровольська Діана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Добровольська Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Information Technologies as an Inalienable Component of ESP Teaching / Інформаційні технології 

як невід'ємний компонент викладання ESP 

 

Загоруйко Людмила Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 

Використання кейс-методу під час навчання ділової іноземної мови 

 

Діденко Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 

Teaching and learning foreign languages in HEIs under pandemic: challenges and solutions / 

Навчання та вивчення іноземних мов у ЗВО під час пандемії: виклики та рішення 

 

Вдовиченко Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Методика формування мовнокомунікативної компетентності студентів ІТ-спеціальностей у 

процесі вивчення української мови (за професійним спрямуванням) 

 

Гейна Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний економічний університет (Одеса, Україна) 

Академічне письмо як основа академічної грамотності фахівця з економіки 

 

Кисельов Дмитро Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент  

Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" (Вінниця, 

Україна) 

Структура фразеологизма в целях лингводидактики / Структура фразеологізму в цілях 

лінгводидактики 

 

Радулова Євгенія Миколаївна, викладач 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (Одеса, Україна) 

Лінгвокультурологічні особливості викладання російської мови як іноземної китайським 

студентам  

 

Бойченко Тетяна Миколаївна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку: сприйняття і запам'ятовування 

тексту 

 

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ. ПОРІВНЯЛЬНІ ТА ЗІСТАВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВ 

 
Матузкова Олена Прокопівна, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Лінгвокультура та переклад 

 

Скиба Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

Хмельницький національний університет (Хмельницький, Україна) 

Використання локалізаційної платформи CROWDIN для розвитку сучасних навичок перекладу 

 

Долинський Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент 
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Хмельницький національний університет (Хмельницький, Україна) 
Особливості перекладу юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні 

 

Флойд Лора Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Київський національний лінгвістичний університет (Київ, Україна) 

Особливості перекладу заголовків медіатекстів з іспанської мови: міжкультурний аспект 

 

Болдирева Анжела Євгеніївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Юридичні терміни в українському та російському перекладі (на матеріалі сучасної англомовної 

художньої прози) 

 
Раєвська Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Способи передачі діалектизмів при перекладі українською (на прикладі італійської мови) 

 

Крамар Володимир Броніславович, кандидат філологічних наук, доцент 

Хмельницький національний університет (Хмельницький, Україна) 
Переклад. Від лінгвістичного початку – до прагматичних стратегій 

 
Добровольська Діана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 
Слогани у площині міжкультурної комунікації та перекладу 

 

Гринько Ольга Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 
Іншомовні вкраплення: основні функції та переклад 

 

Григорян Нектар Размиківна, кандидат філологічних наук, доцент  

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

 

Писаревська Валерія Андріївна, викладач  

Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна 

Гендерна варіативність висхідного тону у новозеландському англійському 

 

Нечипоренко Віолета Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету (Вінниця, Україна) 

Особливості процесу інтеграції контамінованих слів у сучасній англійській мові 

 

Семененко Олександра Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Верзілова Єлизавета Федорівна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 
Особливості формування та перекладу дотракійської мови з твору Дж. Мартіна «Пісня полум‘я 

та льоду» як різновид артлангу 

 

Дев'ятко Юлія Сергіївна, кандидат філологічних наук, перекладач (м. Одеса, Україна) 

Конструювання типів відношень в межах терміносистеми в контексті її лексикографічного 

відтворення (на матеріалі стоматологічних термінів) 

 

Асташенкова Дарія Костянтинівна, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 
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Конфлікти в міжнародному просторі: актуальні проблеми міжкультурної комунікації та 

ділового протоколу 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

Голова – доктор філологічних наук, професор О. П. Левченко 

 

23 вересня, 10:00-13.00 

 

Засідання на платформі Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79245442812?pwd=Ui90VmpMekpIV29HVFYyWmtyZDVvZz09  

Ідентифікатор: 792 4544 2812 

Пароль: 2021 

 

 МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РЕКЛАМНИХ І 

PR-ТЕКСТІВ. ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

Національний університет біоресурсів та природокористування України (Київ, Україна)  

Медійна критика: особливості мовних засобів 

 

Бронікова Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор 

Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Київ, Україна) 

Семантичні практики політичного дискурсу 

 

Форманова Світлана Вікторівна, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Лінгвістична експертиза статті "Земельна мафія залякує жителів Сичавки" (Вісник 

Причорномор'я. № 4 (4), лютий. 2018. С. 3)  

 

Сизонов Дмитро Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 

Лінгвістична експертиза сучасної рекламної комунікації 

 

Ковкіна Євгенія Володимирівна, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса 

(Харків, Україна) 

Особливості встановлення мовленнєвого акту обіцянки надання вигоди в лінгвістичній 

експертизі мовлення 

 

Билінська Олександра Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Мовленнєвий жанр як реалізація політичної комунікації: лінгвістичний вимір 

 

Стрій Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Трансформація мовленнєвого жанру «подяка» в політичній комунікації 

 

Назаренко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна) 

https://us04web.zoom.us/j/79245442812?pwd=Ui90VmpMekpIV29HVFYyWmtyZDVvZz09
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Кабанцева Надія Вікторівна, кандидат філологічних наук, викладач 

Міжнародний гуманітарний університет (Одеса, Україна) 

Структурно-семантичний аспект інтерв'ю в публіцистичному дискурсі 

 

Завальська Любов Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна) 

Український медіадискурс: інтерактивні форми взаємодії з адресатом в шоу-програмах 

 

Щербак Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Семіотичні конструкти кіноанонсів: нейролінгвістичний погляд 

 

Ковальська Наталя Аркадіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач  

Одеський національний економічний університет 

Мовні особливості сучасного медіатексту 

 

Касім Галина Юріївна, кандидат філологічних наук 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Перифрази в сучасних публіцистичних текстах (на матеріалі електронних ЗМІ) 

 

Насакіна Світлана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Одеський державний аграрний університет 

Онімний профіль англомовної реклами книжок в Інтернеті 

 

Яшкіна Вікторія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна) 

Локалізація актуальних проблем сучасності в стилістичному середовищі англомовних медійних 

ресурсів 

 

Молоткіна Юлія Олександрівна, доктор філософії 035 Філологія, старший викладач 

Національний університет біоресурсів та природокористування України (Київ, Україна)  

Лексичні запозичення як динамічна основа публіцистичного стилю 

 

Малишева Марія Геннадіївна, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Мультимодальне вираження вербальної агресії у мережевому дискурсі 

 

Кваша Тетяна Григорівна, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Запрошення в соціальних мережах: трансформація мовленнєвого жанру 

 

Рогова Марина Олександрівна, аспірантка 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) 

Засоби формування мовного іміджу С. Тарути (на матеріалі політичної програми кандидата у 

Президенти України 2019 року) 

 

Кравець Інна Вікторівна, аспірантка 

Національний університет "Одеська морська академія" 

Кореляція понять "імідж" і "бренд" у рекламному дискурсі: теоретичний аспект 

 

Степанюк Мирослава Максимівна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Розпізнавальні функції геортонімів і музиконімів в мовленнєвому жанрі "анонс" у мережевому 

дискурсі 

 

Кривенченко Дарʼя Сергіївна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Висловлювання образи: критерії ідентифікації під час проведення лінгвістичної експертизи 

 

Гречка Софія Анатоліївна, магістрантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Маніпуляція слововотворення в політичних слоганах 

 

Слободенюк Майя Сергіївна, студентка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Принципи створення вербального контенту сторінки в соцмережі (на прикладі Instagram-

сторінки кафедри філологічного факультету) 

 

 

КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА. 

АВТОМАТИЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ МОВИ  
 

Левченко Олена Петрівна, доктор філологічних наук, професор 

Ділай Маріанна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет "Львівська політехніка" (Львів, Україна) 

Методика аналізу метафор у семантично анотованому корпусі текстів 

 

Ситар Ганна Василівна, доктор філологічних наук, доцент 

Адамусік Каріна Олександрівна, студентка 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) 

Тлумачно-перекладний словник термінів конструкційної граматики: етапи створення 

 

Гриців Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

Шийка Юлія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Олексів Галина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Національний університет "Львівська політехніка" (Львів, Україна) 

Кількісні показники лексичного рівня роману Ернеста Гемінгвея «Fiesta: The Sun Also Rises» 

 

Жигжитова Людмила Миколаївна, викладач 

Коваленко Ольга Олександрівна, викладач 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Artificial languages as a tool for human-machine communication / Штучні мови як інструмент для 

комунікації між людиною та машиною 
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ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

23 вересня, 13:30-16.30 

 

Засідання на платформі Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84151363347?pwd=eXV4cCt6YlNBUFdLMk5VYVdpdjMrdz09  

Ідентифікатор: 841 5136 3347 

Пароль: 2021 

 

Роберт Єжи Шимуля, кандидат філологічних наук, ад’юнкт 

Університет у Білостоці (Білосток, Польща) 

"Свобода" и "Справедливость" в программах российских политических партий / «Воля» та 

«Справедливість» у програмах російських політичних партій 

 

Мордань Михал, кандидат філологічних наук, науково-дидактичний співробітник, доцент  

Університет у Білостоці (Білосток, Польща) 

Социолингвистический подход в изучении фамилий Белостокского региона 

 

Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) 

Внутрішні та зовнішні чинники еволюції прикладної лінгвістики: теорії та практики 

 

Книш Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Софійський університет імені св. Климента Охридського (Софія, Болгарія) 

Українська мова як іноземна в болгарській аудиторії 

 
Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, професор 

Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна) 
Модифікація українських термінів юриспруденції у професійному перекладі 

 

Кутуза Наталя Валеріївна, доктор філологічних наук, професор 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (Одеса, Україна) 

Актуальні гіпноіндуктори соціального рекламного дискурсу: вектор позитивації 

 

Бєлянін Валерій, PhD in Linguistics, PhD in Psycholinguistics, PhD in Psychology 

Independent Researcher, Psychotherapist in Private Practice, Toronto, Canada 

Sentiment analysis: Functional Thesaurus. Компьютерный анализ тональности текста и 

функциональный тезаурус / Комп’ютерний аналіз тональності тексту й функційний тезаурус 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84151363347?pwd=eXV4cCt6YlNBUFdLMk5VYVdpdjMrdz09

