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Організаційний комітет міжнародної конференції 

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – Х» 

 

Роман Гринюк – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, голова оргкомітету  (м. Вінниця, 

Україна). 

Богдан Ажнюк – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту 

мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна). 

Алла Архангельська − доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри славістики Університету Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська 

Республіка). 

Майя Всеволодова – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної 

Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, 

Російська Федерація). 

Ніна Горголюк –  кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора Інституту української мови НАН України 

(м. Київ, Україна). 

Катерина Городенська – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 

НАН України (м. Київ, Україна). 

Василь Ґрещук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна). 

Марія Конюшкевич – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри журналістики Гродненського державного університету імені Янкі Купали 

(м. Гродно, Білорусь). 

Тетяна Космеда – доктор філологічних наук, професор (Україна), професор 

титулярний (Польща), завідувач кафедри україністики Університету імені Адама 

Міцкевича в Познані (м. Познань, Республіка Польща).  

Анатолій Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 

Людмила Попович – доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри славістики Белградськогo університету (м. Белград, Сербія).  

Ганна Ситар – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, секретар оргкомітету (м. Вінниця, 

Україна). 

Ілля Хаджинов –  доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Донецького  національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 

Україна). 
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Володимир Широков – доктор технічних наук, професор, академік НАН 

України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України 

(м. Київ, Україна). 

 

 

Програмний комітет міжнародної конференції 

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – Х» 

 

Інна Аксьонова – аспірантка кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Каріна Бортун − асистент кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Олена Важеніна – вчений секретар, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Ірина Гарбера − кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Ілля Данилюк – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, в.о. декана філологічного факультету, голова Програмного комітету 

(м. Вінниця, Україна). 

Людмила Коваль – доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя 

Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Елла Кравченко − доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри української філології і культури Донецького національного університету 

імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Жанна Краснобаєва-Чорна – доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Валерія Пилипак – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Тарас Пилипак − старший викладач кафедри української філології і 

культури Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 

Україна). 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Реєстрація учасників конференції – 16.05.2019 р. з 8
30

 до 10
00

 за адресою: 

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса, кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології  (ауд. 320).  

Пленарне засідання – 16.05.2019 р. з 10
00

 до 13
00

. 

Обідня перерва – 16.05.2019 р. з 13
00

 до 14
00

. 

Секційні засідання – 16.05.2019 р. з 14
00

 до 18
30

.
 

Екскурсія
 
– 16.05.2019 р. з 18

30
 до 20

00
. 

Секційні засідання − 17.05.2019 р. з 10
00

 до 13
00

. 

Обідня перерва – 17.05.2019 р. з 13
00

 до 14
00

. 

Підсумкове пленарне засідання – 17.05.2019 р. з 14
00

 до 16
00

. 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Пленарне засідання 

 

16 травня 2019 р.     Філологічний факультет, 3 поверх,  

10
00

  – 13
00

          ауд. 326 

 

 

1. Роман Гринюк, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, голова оргкомітету  (м. Вінниця, 

Україна) 

Вітальне слово 

 

2. Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 

Україна) 

Вітальне слово 

 

3. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, в.о. декана філологічного факультету (м. Вінниця, Україна) 

Вітальне слово  

 

4. Флорій Бацевич,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів, Україна) 

Категорія емпатії та процеси породження тексту 

 

5. Василь Ґрещук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

Текстотвірні функції словотвірних одиниць 

 

6.  Наталія Дарчук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Дерево залежностей як параметр авторського стилю  

 

7. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного 
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мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, в.о. декана філологічного факультету (м. Вінниця, Україна) 

Системно-нормативні і комунікативно-прагматичні реалізації вокатива: 

зіставні студії 

 

8. Тетяна Козлова, доктор філологічних наук, професор, професор  кафедри 

англійської філології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 

Україна) 

Multidimensional Approach to Deictic Encoding of Distance in Typologically 

Various Languages / Багатоаспектний підхід до дейктичного вираження 

просторових значень у мовах різної типології 

 

9. Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор 

титулярний (Польща), завідувач кафедри україністики Університету імені Адама 

Міцкевича в Познані (м. Познань, Республіка Польща) 

Актуалізація проблематики української лінгвоконфліктології 

 

10. Елла Кравченко, доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри української філології і культури Донецького національного університету 

імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Феноменальна сутність заголовок – текст 

 

11. Алла Лучик, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-

Могилянська Академія» (м. Київ, Україна) 

Семантичний словник як джерельна база для  когнітивних пошуків 

 

12.  Василь Ожоган, доктор філологічних наук, професор, віце-президент 

з науково-педагогічної роботи Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (м. Київ, Україна) 

Семантико-прагматичні особливості займенникових іменників 

 

13. Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри славістики Белградськогo університету (м. Белград, Сербія) 

Міжмовна семантична асиметрія та процеси граматикалізації в сучасних 

словʾянських мовах 

 

14. Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік 

НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України 

(м. Київ, Україна) 

Лінгвотехнологічні  основи Всеукраїнського лінгвістичного діалогу 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

«Проблеми філософії та феноменології мови,  

теорії та історії мови» 

 

Початок 16.05.2019 р. о 14
00

,
 
4 поверх, ауд. 416 

Голова:  

Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України; 

Жанна Краснобаєва-Чорна, д. філол. наук, доц. 

Секретар: Марія Терещук, асп. 

 

Жанна Краснобаєва-Чорна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Мовна концептуалізація та категоризація знань: концептуальна і ціннісна 

картини світу 

 

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і 

слов’янської філології, в.о. декана філологічного факультету Донецького 

національного університету імені Василя Стуса; Марія Терещук, аспірантка 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Functional-objective basics of the parts of speech’ classification 

 

Тетяна Петрова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних 

дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва 

(м. Харків, Україна) 

Українська термінографія:  проблеми й перспективи розвитку (від витоків до 

сучасності)  

 

Олена Бондарева, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця, Україна) 

Структурно-семантичні вияви форм дієслівного часу в літописних пам’ятках 
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Секція 2 

«Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження» 

 

Початок 16.05.2019 р. о 14
00

, 3 поверх, ауд. 326 

Співголови:  

Наталія Дарчук,  д. філол. наук, проф., 

Ганна Ситар, д. філол. наук, доц.   

Секретар: Аліна Телецька, студ.  

 

Ірина Гарбера, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Лінгвістична база даних «Концепт людина у фразеології східностепових 

українських говірок» як засіб формальної репрезентації структури концепту 

 
Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Моделювання пунктуаційного рівня лінгвоперсони методом машинного 

навчання 

 

Альона Дорожинська, молодший науковий співробітник Українського 

мовно-інформаційного фонду НАН України (м. Київ, Україна) 

Лексикон польської та української активної фразеології: створення онлайн 

словника із друкованої книги  

 

Оксана Зубань, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Аліна Гарбіч, Дар'я Новікова, Богдана Романюк, 

Анастасія Єсипенко, студентки 3 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Прикладна (комп'ютерна) 

лінгвістика та англійська мова» Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Бази даних електронної версії словника «Активні ресурси сучасної 

української номінації»  

 

Наталія Клименко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

мовної підготовки Донецького національного технічного університету 

(м. Покровськ, Україна) 

Принципи укладання Словника східностепових говірок  
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Максим Надутенко, кандидат технічних наук, завідувач відділу 

інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Маргарита 

Надутенко,  завідувач Загальноукраїнського центру словникарства НАН України 

та Товариства «Знання» України, кандидат філологічних наук, доцент, науковий 

співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН 

України, Юлія Старишко, молодший науковий співробітник відділу лінгвістики 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (м. Київ, Україна) 

Використання національних лінгвістичних ресурсів Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України в навчальному процесі (приклади завдань) 

 

Валентина Робейко, науковий співробітник Міжнародного науково-

навчального центру інформаційних технологій та систем, Микола Сажок, 

кандидат технічних наук, завідувач відділу Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем, Руслан Селюх,  Дмитро Федорин, 

Олександр Юхименко, наукові співробітники Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем (м. Київ, Україна) 

Моніторинг новинних YouTube-каналів за допомогою системи розпізнавання 

мовлення 

 

Ганна Ситар, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального 

та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Синтаксична індексація Корпусу українських текстів: проблеми і 

перспективи 

 

Микита Яблочков, молодший науковий співробітник Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України (м. Київ, Україна) 

Створення комп'ютерного інструментарію для дослідження структури статті 

тлумачного словника: на прикладі Словника іспанської мови 

  

 

Секція 3 
«Теоретичні питання синтаксису і морфології,  

функційної семантики лексичних одиниць» 

 

Початок 16.05.2019 р. о 14
00

,
  
2 поверх, ауд. 238 

Співголови: 

Алла Лучик, д. філол. наук, проф., 

Людмила Коваль, д. філол. наук, доц. 

Секретар: Інна Аксьонова, асп.  
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Інна Аксьонова, аспірантка кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Типологійні вияви синтаксичного зв'язку в простому реченні, ускладненому 

конкретизувальними зворотами 

 

Юлія Бойко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

германської філології та перекладознавства Хмельницького національного 

університету  (м. Хмельницький, Україна) 

Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення 

 

Каріна Бортун, асистент кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Фразеологічні одиниці з імперативною семантикою у публіцистичному стилі 

  

Олена Важеніна, вчений секретар, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Відфраземні деривати химерної прози Євгена Гуцала: типологія, способи 

творення, функції 

 

Катерина Виноградова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського 

державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація) 

К вопросу о классификации предлогов в современном русском языке 

 

Дар’я Горобець, асистент кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Rola związków frazeologicznych o znaczeniach motywowanych częściami ciała 

 

Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця, Україна) 

Реалізація у мовленні периферійних складників сукупності 

 
Любов Завальська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія» 

(м. Одеса, Україна) 

Порушення граматичних норм у мовленні українських політиків (на 

матеріалі політичних ток-шоу) 
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Наталя Кобченко, доктор філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна) 

Особливості заперечення в конструкціях з депіктивним предикатом 

  
Людмила Коваль, доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя 

Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Про синтаксичний статус односкладного речення із предикативним 

заперечним словом нема (немає) в структурі головного компонента 

 

Олена Козаченко, аспірантка кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Особливості складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики 

 

Лариса Колібаба, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української 

мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Активні моделі префіксальних дієслів в українській літературній мові 

початку ХХІ сторіччя 

 

Сніжана Лембік, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

романської філології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна) 

Імплікатури у складних безсполучникових реченнях сучасної 

французької мови  

 

Неля Митько, старший викладач кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Особливості вживання паремій у творах В. Шкляра 

Тетяна Міхєєва, аспірантка кафедри історії та культури української мови 

(спеціальність 035 Філологія) Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Біблійні та фольклорні символічні значення зооморфізму вівця 

 

Людмила Островська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) 

Синкретичність семантики  номінативних окличних речень 
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Валерія Пилипак, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, Вікторія Берест, студентка 

1 курсу СО «Магістр» спеціальності 035 «Філологія» Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Семантико-прагматичні відтінки жаргонної лексики в романі Любка Дереша 

«Намір!» 

 

Валентина Фурса, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української 

мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Дієслівне керування на тлі граматичних норм української літературної мови 

початку ХХІ сторіччя 

  

Руслана Шрамко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету 

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

Морфологічна реалізація об’єктної синтаксеми в синтаксичних конструкціях 

із предикатами ставлення суб’єкта – компонентах ізофункційних синтаксичних 

парадигм 

 

 

 

Секція 4 

«Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу» 

 

Початок 16.05.2019 р. о 14
00

,
 
4 поверх, ауд. 418 

Співголови:  

Наталія Кондратенко, д. філол. наук, проф.; 

Елла Кравченко, д. філол. наук, доц. 

Секретар: Олена Козаченко, асп. 

 

Юлія Вербиненко, молодший  науковий співробітник Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України (м. Київ, Україна) 

До питання опису дискурсивних одиниць 

 
Світлана Галаур, кандидат філологічних наук, доцент, доцент  кафедри 

української мови Полтавського національного педагогічного університету імені 

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

Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі 
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Наталія Кондратенко, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Трансформація комісивів у політичному дискурсі: інтерпретація 

реципієнтами передвиборних обіцянок 

 

Валентина Краснікова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, Наталія Шаповалова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української філології і культури Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Адаптація і переінтерпретація літературного твору: текст → кінотекст 

 

Ганна Кришталюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

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

Фразеокогнітивний вимір конструювання медіа-подій 

 

Ірина Міщинська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

перекладу Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) 

Особливості мовленнєвих ситуацій ділового дискурсу 

 

Ганна Ситар, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального 

та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, Марина Рогова, студентка 4 курсу 

СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми «Прикладна 

лінгвістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця, Україна)  

Контент-аналіз політичних програм кандидатів у Президенти України 

П. Порошенка, Ю. Тимошенко та В. Зеленського (на матеріалі виборів Президента 

України 2019 року) 
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Секція 5 

«Соціолінгвістика, лінгвокультурологія та  

ономастика: проблеми і перспективи» 

 

Початок 16.05.2019 р. о 14
00

,
  
4 поверх, ауд. 414 

Співголови:  

Ігор Проценко, канд. філол. наук, доц., 

Олена Антонюк, канд. філол. наук, доц. 

Секретар: Анастасія Павленко, студ. 

 

Вікторія Андрущенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології та перекладу Горлівського інституту іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Ономастикон англійської мови в етимологічному, семантичному та 

когнітивному аспектах дослідження (м. Бахмут, Україна) 

 

Олена Антонюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української філології і культури Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Білінгвізм, диглосія чи суржик (до питання мовної ситуації міста Вінниці) 

 

Валентина Ґрещук, кандидат філологічних наук, доцент, директор 

Інституту українознавства Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, доцент кафедри української мови Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 

Україна) 

 Гуцульські діалектні риси у поетичній збірці "Карпати на трьох" 

 

Олена Жаровська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української  

філології і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця, Україна) 

Культурологічні універсалії в інформаційно-комунікативному суспільстві 

 
 Ігор Проценко, кандидат філологічних наук, доцент, академічний 

координатор факультету післядипломної освіти Universidad del Norte 

(м. Асунсьйон, Парагвай) 

Situación lingüística del Paragyuay. Peculiaridades del español y el guaraní 

Paraguayo. Jopará – “la tercera lengua del paraguay” (reflexión de la situación lingüística 

del Paraguay en la literatura.  Novela de Juan Manuel Marcos “El invierno de Gunter”)  
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Марина Руденко, аспірантка кафедри германської та слов’янської філології 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство)                                                                                   

(м. Слов’янськ, Україна) 

До питання про загальнолінгвістичний аспект дослідження жаргону (40-і рр. 

XIX ст. – 20-і рр. XX ст.) 

 

Валентина Тихоша, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна) 

Урбоніми міста Херсона: структурно-семантичний аспект 

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

17.05.2019 р. о 14
00

, 2 поверх, ауд. 238  

 

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і 

слов’янської філології, в.о. декана філологічного факультету Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

Об’єктивна мовносоціумна граматика: перспективи створення 

 

1. Підсумкові доповіді керівників секцій.  

2. Обговорення.  

3. Прийняття ухвали конференції.  

4. Закриття конференції.  


