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Організаційний комітет міжнародної конференції 
«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ХІ» 

 
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). 

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). 

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 та прикладної лінгвістики 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, завідувач 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). 

Володимир Широков – доктор технічних наук, професор, академік 
НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України 
(м. Київ, Україна). 
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Програмний комітет міжнародної конференції 

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ХІ» 
 

Олена Важеніна – вчений секретар, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Вікторія Вакар – старший лаборант кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Ірина Гарбера − кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та 
прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Ілля Данилюк – кандидат філологічних наук, доцент, член Національної 
комісії зі стандартів державної мови (м. Київ, Україна).  

Ірина Домрачева – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і 
слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, 
декан філологічного факультету, голова Програмного комітету (м. Вінниця, 
Україна). 

Людмила Коваль – доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Аліна Коломієць – лаборант кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Елла Кравченко − доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
теорії та історії української і світової літератури Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 

Жанна Краснобаєва-Чорна – доктор філологічних наук, професор, 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). 

Марина Притолюк – лаборант кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна). 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Через карантинні обмеження робота конференції відбудеться в режимі 
онлайн на платформі Microsoft Teams за адресою: 

 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57ae30c97b114e1e9d1348e4645cd11a%40thre
ad.tacv2/conversations?groupId=51517c0d-e109-4be2-afda-
cc8ccd2b9e09&tenantId=1d80d581-8e6a-4af6-9222-9610b1bea4e1 

У межах цього каналу треба обрати пленарне засідання або потрібну секцію. 
 
Пленарне засідання – 13.05.2021 р. з 900 до 1300. 
Обідня перерва – 13.05.2021 р. з 1300 до 1400. 
Секційні засідання – 13.05.2021 р. з 1400 до 1830. 
Секційні засідання − 14.05.2021 р. з 1000 до 1300. 
Обідня перерва – 14.05.2021 р. з 1300 до 1400. 
Підсумкове пленарне засідання – 14.05.2021 р. з 1400 до 1600. 
  

 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – 15 хв. 
 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57ae30c97b114e1e9d1348e4645cd11a%40thread.tacv2/conversations?groupId=51517c0d-e109-4be2-afda-cc8ccd2b9e09&tenantId=1d80d581-8e6a-4af6-9222-9610b1bea4e1
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57ae30c97b114e1e9d1348e4645cd11a%40thread.tacv2/conversations?groupId=51517c0d-e109-4be2-afda-cc8ccd2b9e09&tenantId=1d80d581-8e6a-4af6-9222-9610b1bea4e1
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57ae30c97b114e1e9d1348e4645cd11a%40thread.tacv2/conversations?groupId=51517c0d-e109-4be2-afda-cc8ccd2b9e09&tenantId=1d80d581-8e6a-4af6-9222-9610b1bea4e1
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Пленарне засідання 
 

13 травня 2021 р.       
900  – 1300           
 
 
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, професор кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, декан філологічного факультету (м. Вінниця, Україна) 

Вітальне слово  
 
4. Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України 
(м. Київ, Україна) 

Словотвірна структура прикметників на -ічний /  -ичний у традиційних та 
новітніх координатах української дериватології 

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

української мови Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) 

Відантропонімний словотвір у сучасній українській мові 
 
6.  Наталія Дарчук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Комп’ютерна параметризація в Корпусі української мови 
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7. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, декан філологічного факультету (м. Вінниця, Україна) 

Силові поля граматичної семантики: сучасні студії 
 
8. Марія Конюшкевч, доктор філологічних наук, професор (м. Гродно, 

Білорусь) 
Обчислюваність показників синтаксичного зв'язку як чинник їх 

категорійності в системі мови (рос. Исчислимость показателей синтаксической 
связи как фактор их категориальности в системе языка) 

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

титулярний (Польща), завідувач кафедри україністики Університету імені Адама 
Міцкевича в Познані (м. Познань, Республіка Польща) 

Фундаментальна граматика Анатолія Загнітка та його наукової школи: 
багатоликість архітектоніки 

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

кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Історико-культурні імена в поезії Василя Стуса 
 
11.  Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік 

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

Концептуальні основи Всеукраїнського лінгвістичного діалогу 
 
12. Пшемислав Юзвікевич, доктор габілітований, професор Вроцлавського 

університету, керівник кафедри україністики Інституту слов’янської філології 
Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща) 

Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і 
польських офіційних назв макроскопічних грибів) 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 

«ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ І МОРФОЛОГІЇ» 

Початок 13.05.2021 р. о 1400 
Голова:  
Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України. 
Секретар: Костянтин Сапун, асп. 
 
Катерина Виноградова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

російської мови для іноземних здобувачів гуманітарних факультетів Московського 
державного університету імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія) 

Вокруг да около: про місце прислівникових прийменників у граматиці 
(рос. Вокруг да около: о месте наречных предлогов в грамматике) 

 
Тетяна Вільчинська, доктор філологічних наук, професор кафедри 

загального мовознавства і слов’янських мов, декан факультету філології і 
журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Частка як засіб вираження модальності в художньому тексті 
 
Олександра Гандзюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 

Специфіка плюсквамперфекта і його репрезентація в романі Агатангела 
Кримського «Андрій Лаговський» 

 
Ірина Домрачева, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Спонукальні конструкції в мовленні Василя Стуса 
 
Оксана Ковтун, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

теорії i практики перекладу факультету іноземних мов Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Проблема метамови контрастивної граматики 
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Лариса Колібаба, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української 
мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Основні морфологійні зміни в новому «Українському правописі» і сучасна 
мовна практика професійної спільноти 

 
Зоряна Куньч, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

української мови Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 
Україна) 

Вплив індивідуально-авторських чинників на дотримання норм позиційного 
чергування голосних і приголосних звуків 

 
Тетяна Масицька, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(м. Луцьк, Україна) 

Класифікація формально-синтаксичних залежностей у структурі 
синтаксичних одиниць 

 
Мар’яна Оленяк, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. декана 

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

До питання граматизації давньоанглійського маркера порівняння gelic 
 
Костянтин Сапун, аспірант кафедри загального та прикладного 

мовознавства та слов’янської філології Донецького національного університету 
імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Значення граматики в письмовому просторічному мовленні на туристичну 
темематику в умовах пандемії (англ. The importance of grammar in written spatial 
speech on tourist topics in a pandemic condition) 

 
Валентина Фурса, кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови 
НАН України (м. Київ, Україна) 

Синтаксичні норми дієслівного керування в  словниках української мови 
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Секція 2 
«ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ  

І ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ» 
 

Початок 13.05.2021 р. о 1400 
Співголови: 
Тетяна Космеда, д. філол. наук, проф., 
Олена Важеніна, к. філол. н. 
Секретар: Марія Грабович, асп.  
 
Олена Важеніна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

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

Заголовкотвірна функція фразеопаремій у химерному дискурсі 
 
Олена Гаврилюк, старший викладач кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна), докторант Гуманістично-Природничого 
Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохов, Польща) 

Назви професій і посад у польських надгробних написах на католицьких 
кладовищах Поділля ХІХ – початку XX століття (польськ. Nazwy zawodów i 
zajmowanych stanowisk w polskich inskrypcjach nagrobnych z katolickich cmentarzy 
Podola XIX – początku XX) 

 
Юлія Зоріна, кандидат філологічних наук, викладач української мови, 

методист Вінницького технічного коледжу (м. Вінниця, Україна) 
Система кольоропозначень в українській фразеології 
 
Наталія Клименко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
(м. Покровськ, Україна) 

Дослідження полісемії назв одягу східностепових говірок Донеччини 
 
Сергій Колонюк, аспірант спеціальності 035 «Філологія» Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 
Інтерпретація поняття «паремія» в традиційному та сучасному мовознавстві 
 
Олександра Кучинська, Марина Ткачук, викладачі Вінницького технічного 

коледжу (м. Вінниця, Україна) 
Семантичні єдності повнозначних слів у ролі присудка двоскладного речення 

(на матеріалі поезій Ліни Костенко) 
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Неля Митько, старший викладач кафедри української мови і культури 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Лінгвостилістичні функції хронологічно маркованої лексики у творах 
Б. Лепкого 

 
Наталя Стрюк, старший викладач кафедри англійської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 
Вербалізація концепту КИЇВ в українській лінгвокультурі (на матеріалі 

написів на одязі) 
 
Олеся Сулима, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Процесуальні дієслова та їхній текстотвірний потенціал у дескриптивному 
тексті 
 
 
 

Секція 3 
«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА:  

НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
 

Початок 13.05.2021 р. о 1400  
Співголови:  
Наталія Дарчук,  д. філол. наук, проф., 
Ганна Ситар, д. філол. наук, доц.   
Секретар: Каріна Адамусік, студ.  
 
Валерія Длугаш, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Валентина 
Робейко, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, науковий співробітник відділу 
розпізнавання та синтезу звукових образів Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Микола Сажок, 
кандидат технічних наук, завідувач відділу Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем (м. Київ, Україна) 

Моделювання намірів користувача в усному діалозі між людиною та 
мобільним роботом 
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Ірина Гарбера, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і 
прикладного мовознавства та слов’янської філології Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Теоретичні та методологійні основи лінгвоконфліктології як галузі прикладної 
лінгвістики (англ. Theoretical and Methodological Fundamentals of Linguoconflictology 
as a Field of Applied Linguistics) 

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

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, Віталіна Заєць, 
студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Прикладна 
лінгвістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса 
(м. Вінниця, Україна) 

Кількісні методи в прикладній лінгвістиці: формування лінгвістичної 
компетентності сучасного здобувача вищої освіти (англ. Quantitative Methods in 
Applied Linguistics: Formation of Linguistic Competence of the Modern Acquirer of 
Higher Education) 

 
Максим Надутенко, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного 
фонду НАН України, Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, доцент,  
керівник Загальноукраїнського центру словникарства Українського мовно-
інформаційного фонду НАН України (м. Київ, Україна) 

Сучасні віртуальні лексикографічні лабораторії: особливості використання у 
Всеукраїнському лінгвістичному діалозі 

 
Тетяна Петрова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету імені 
В. В. Докучаєва (м. Харків, Україна) 

Термінографічне експертування як інноваційна практика оцінювання фахових 
словників 

 
Юлія Романюк, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 
лінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна) 

Граматичний чи тлумачний? Пояснювальний словник українських дієслів 
 



11 
 

Ігор Роптанов, Володимир Кучерук, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького 
національного технічного університету, Марина Кучерук, студентка 2 курсу 
СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Прикладна лінгвістика» 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Застосування елементів нечіткої логіки в етимології: теоретичне 
обґрунтування та алгоритм застосування 

 
Ганна Ситар, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, Каріна Адамусік, студентка 
1 курсу СО «Магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Прикладна лінгвістика» 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)  

Електронний словник термінів конструкційної граматики: досвід створення 
 

Оксана Шиллова, асистент відділення граматики Інституту чеської мови 
Академії наук Чеської республіки, аспірант спеціальності «Слов’янська філологія» 
філософського факультету Карлового університету в Празі (м. Прага, Чехія) 

До проблематики використання корпусів у лінгвістичних дослідженнях: що 
треба мати на увазі лінгвістові-гуманітарію, який починає роботу з корпусом 
(рос. К проблематике использования корпусов в лингвистических исследованиях: 
что следует иметь в виду лингвисту-гуманитарию, приступающему к работе 
с корпусом) 
 
 
 

Секція 4 
«ЕТНОЛІНГВІСТИКА, МІЖКУЛЬТУРНА ЛІНГВІСТИКА, 

ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЯ» 
 

Початок 13.05.2021 р. о 1400 
Співголови:  
Тетяна Козлова, д. філол. наук, доц., 
Анатолій Поповський, д. філол. наук, проф. 
Секретар: Лідія Барановська, ас. 
 
Лідія Барановська, асистент кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Типологія помилок студентів при вивченні польської мови 
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Тетяна Козлова, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 
англійської філології Запорізького національного університету, Олена Авраменко, 
аспірантка кафедри англійської філології Запорізького національного університету 
(м. Запоріжжя, Україна) 

Запозичення з мов банту в мультикультурному англомовному просторі 
Південної Африки 

 
Дар’я Козловська, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Протооніми власних назв поетичних текстів збірки Василя Стуса «Час 
творчості» 

 
Олена Олексенко, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Харківського національного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди (м. Харків, Україна) 

Морфологічні одиниці в  поетиці Миколи Вінграновського 
 
Людмила Островська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна)  

Урбаноніми міста Миколаєва як репрезентанти національно-історичного 
культурного коду 

 
Віталія Папіш, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови ДВНЗ «Ужгородського національного університету» (м. Ужгород, 
Україна) 

Лінгвоперсона Лесі Українки у фокусі психоакцентуації: принципи аналізу 
 
Юрій Полєжаєв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов професійного спілкування Національного університету 
«Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя, Україна) 

Фразеологія з автохтонним компонентом в австралійському варіанті 
англійської мови 

 
Анатолій Поповський, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, Галина Хмель-Дунай, кандидат біологічних наук, 
доцент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(м. Дніпропетровськ, Україна) 

Литовські антропоніми як кодовий чинник етнічної автентичності з погляду 
історії литовсько-українських контактів 
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Алла Романченко, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса, Україна) 

Тропеїчна система метеодискурсу Наталки Діденко 
 

 
 
 

Секція 5 
«КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА» 

 
Початок 13.05.2021 р. о 1400 

Співголови:  
Людмила Коваль, докт. філол. наук, доц., 
Олена Антонюк, канд. філол. наук, доц. 
Секретар: Марина Рогова, маг. 
 
Євгенія Абрамова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 

мов Військової Академії (м. Одеса, Україна) 
Бізнес-комплімент як надійний інструмент проведення переговорів 
 
Олена Антонюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Комунікативні невдачі та робота з їх усунення (на прикладі занять з ділової 
української мови) 

 
Олександра Арешенкова-Левченко, кандидат філологічних наук, фахівець 

І категорії навчально-методичного відділу Криворізького державного педагогічного 
університету (м. Кривий Ріг, Україна) 

Вокативні конструкції як специфічний комунікатив рекламного повідомлення 
 
Оксана Дудник, викладач кафедри українознавства Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова (м. Вінниця, Україна) 
Застосування відеоматеріалів на початковому етапі вивчення української мови 

як іноземної 
 
Патрик Кнапчик, докторант Гуманістично-Природничого Університету 

імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохов, Польща) 
Вплив технологічних і соціальних чинників на лексичну систему польської 

мови: фейк-новини, правдивий пост, глибокий фейк (польськ. Wpływ czynników 
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technologiczno-społecznych na system leksykalny polszczyzny: fake-news, post prawda, 
deepfake) 

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

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Зумовленість мовних конфліктогенів і комунікативних тактик розмовно-
побутового конфліктного дискурсу суб'єктивними чинниками 

 
Ірина Морозова, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

граматики англійської мови Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова, Олена Пожарицька, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 

Мовленнєва поведінка екстра- та інтровертів у романі та відеогрі 
 
Тарас Пилипак, старший викладач кафедри української мови і культури 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 
«Лінгвістичний аналіз тексту»: сучасне наповнення освітнього компонента 
 
Ірина Репушевська, аспірант кафедри граматики англійської мови 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, асистент кафедри 
«Філологія» Одеського національного морського університету (м. Одеса, Україна) 

Соціопсихологічна зумовленість використання структурно-непредикатних 
реплік у жіночому романі (діахронічний аналіз) 

 
Марина Рогова, диспетчер філологічного факультету Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 
Мовні особливості програм кандидата у Президенти України А. С. Гриценка 

(на матеріалі виборів Президента України 2010 і 2014 років) 
 
Ярослава Сазонова, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

англійської фонетики і граматики Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна) 

Прагматичний потенціал екзофоричного вживання особових займенників у 
текстах на суспільно чутливу тематику 

 
Ірина Серебрянська, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
(м. Ніжин, Україна) 

Від еталону краси й гармонії до екологічної загрози: концептосфера «природа» 
в мові соціальних мереж 
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Ганна Ситар, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, Єлизавета Віннічук, студентка 
4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Прикладна лінгвістика» 
Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Аналіз мовного наповнення політичних листівок: на матеріалі місцевих 
виборів 2020 року 

 
Ольга Степаненко, кандидат філологічних наук, викладач англійської мови 

та англійської мови за професійним спрямуванням Одеського морехідного коледжу 
рибної промисловості імені Олексія Соляника (м. Одеса, Україна) 

Основні принципи побудови і розвитку  сюжету англомовного детективного 
роману 

 
Анастасія Тепшич, кандидат філологічних наук, ад’юнкт кафедри 

славістики Белградського університету (м. Белград, Сербія) 
Феномен мовної гри в художньому дискурсі: вибір комунікативної стратегії 
 
Тетяна-Єлизавета Цапенко, аспірантка спеціальності 035 «Фіолологія» 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна) 
Лінгвальні особливості англомовних дітей дошкільного віку  
 
Марія Чадюк, аспірантка кафедри української мови Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна) 
Специфіка дієслів-маркерів пресупозицій 
 
Наталія Шаповалова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Актуальні аспекти юрислінгвістики в контексті освітнього компонента 
«Ділова українська мова» 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

Поезія і поетика власних імен стусівського тексту 
Модератор: 
Елла Кравченко, д. філол. наук, доц. 

 
 

 
Початок 14.05.2021 р. о 1000 

Учасники: 
 Олена Антонюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Репрезентація культурних концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у творчості Василя 
Стуса 

 
Ірина Березюк, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Українська мова і література» Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Антропоетоніми у збірці В. Стуса «Зимові дерева»: форма і зміст 
 
Ольга Білоус, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Українська мова і література» Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Онімна система і парадигма власних імен у романі В. Стуса «Подорож до 
Щастівська» 

 
Світлана Дворянчикова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

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

Поетика опору крізь призму поетонімів В. Стуса 
 
Ангеліна Метельна, студентка 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Українська мова і література» Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Семантичне і функційне навантаження власних імен публіцистичного 
тексту Василя Стуса 

 
Аліса Роджерс, студентка 1 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша ‒ 
німецька» Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 
Україна) 

Інтерлінгвальні та інтралінгвальні топопоетоніми у творчості В. Стуса і 
С. Жадана 
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Ніна Урсані,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

історії української і світової літератури Донецького національного університету 
імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Символіка топонімів у художній рецепції Василя Стуса 
 

Наталія Шаповалова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови і культури Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, Україна) 

Концепт «Рідний край» у творчості Василя Стуса: аксіологічний та 
етнолінгвістичний аспекти  

 
Ярослава Шнукало, студентка 1 курсу СО «Магістр» спеціальності 

035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша ‒ 
англійська» Донецького національного університету імені Василя Стуса 
(м. Вінниця, Україна) 

Поетоніми як складники націєтвірної картини світу 
 

 
КРУГЛИЙ СТІЛ 

Освітня програма «Прикладна лінгвістика»  
СО Бакалавр і СО Магістр: традиції наукових шкіл прикладної 

лінгвістики і досвід вишівської практики викладання 
Модератори: 
Жанна Краснобаєва-Чорна, д.філол.н., проф., гарант (СО «Магістр»), 
Ганна Ситар, д.філол.н., доц., гарант (СО «Бакалавр») 

 
 Початок 14.05.2021 р. о 1200 

Учасники:  
• здобувачі вищої освіти ОП «Прикладна лінгвістика» ДонНУ імені Василя 

Стуса  Каріна Адамусік, Юлія Бевз, Анастасія Бойко, Вероніка Бондар, 
Вікторія Боровська, Владислав Вересюк, Аліна Вишнякова, Єлизавета 
Віннічук, Карина Вітюк, Анастасія Галюк, Андрій Грицай, Вікторія Данько, 
Владислава Дяченко, Анастасія Жигай, Віталіна Заєць, Анастасія Кліпач, 
Євген Кобчук, Катерина Коваль, Ольга Козак, Аліна Коломієць, Ірина 
Комар, Діана Локшина, Богдан Писаренко, Жанна Полторак, Софія 
Посвятенко, Марина Притолюк, Олеся Рарова, Вікторія Сагаль, Анастасія 
Сидорчук, Ірина Собко, Анастасія Соболєва, Аліна Телецька, Анастасія 
Троян, Катарина Цвігун, Вікторія Чернега, Вікторія Якубчак;  

• члени групи забезпечення спеціальності 035 Філологія та члени проєктних 
груп; 
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• представники студентського самоврядування філологічного факультету; 
• випускники ОП 2019 та ОП 2020, стейкголдери, роботодавці; 
• члени Вінницького обласного методичного об’єднання викладачів 

української філології: Любов Асауленко, викладач ВСП «Ладижинського 
фахового коледжу ВНАУ»; Інна Бабійчук, викладач ВСП «Вінницького 
торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ»; Зоя Байдецька, 
викладач Могилів-Подільського медичного фахового коледжу; Ірина Биць, 
викладач ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ»; 
Вікторія Білоус, викладач ВСП «Вінницького фахового коледжу НУХТ»; 
Юлія Вдовиченко, викладач Калинівського технологічного коледжу; Ірина 
Войцехівська, викладач ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний 
коледж ВНАУ»; Аркадій Волкотруб, викладач ВСП «Чернятинського 
фахового коледжу ВНАУ»; Людмила Гандзюк, викладач Тульчинського 
фахового коледжу культури; Іванна Городенська, викладач 
ВСП «Вінницького фахового коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ»; 
Олена Данилюк, викладач Погребищенського медичного фахового коледжу; 
Ольга Дмитрик, викладач Вінницького транспортного фахового коледжу; 
Анастасія Думанська, викладач ВСП «Вінницького торговельно-
економічного фахового коледжу КНТЕУ»; Людмила Заїка, викладач 
ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ»; Юлія Зоріна,  
викладач Вінницького технічного коледжу; Олена Ільєва, викладач 
ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ»; 
Тетяна Ісанкова, викладач Калинівського технологічного коледжу; Галина 
Каспіч, викладач ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу 
ВНАУ»; Інна Кваснюк, викладач Вінницького транспортного фахового 
коледжу; Галина Коваленко, викладач Вінницького медичного коледжу 
імені академіка Д.К. Заболотного; Людмила Колібаба, викладач 
Гайсинського медичного фахового коледжу; Світлана Коломієць, викладач 
ВСП «Чернятинського фахового коледжу ВНАУ»; Оксана Кондратюк, 
викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського; Інна Король, викладач Вінницького транспортного фахового 
коледжу; Юлія Кочмар, викладач Гайсинського медичного фахового 
коледжу; Олег Кравченко, викладач Погребищенського медичного фахового 
коледжу; Олександра Кучинська, викладач Вінницького технічного 
коледжу; Валентина Назаренко, викладач Іллінецького державного 
аграрного коледжу; Тетяна Наконечна, викладач Могилів-Подільського 
медичного фахового коледжу; Світлана Омельченко, викладач 
Тульчинського фахового коледжу культури; Наталя Остратюк, викладач 
Вінницького коледжу університету «Україна»; Марія Риженко, викладач 



19 
 

ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ»; 
Оксана Сабірова, викладач Могилів-Подільського монтажно-економічного 
коледжу; Надія Скрипник, викладач КЗВО "Вінницького гуманітарно-
педагогічного коледжу"; Лариса Слободянюк, викладач Барського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; Софія 
Стасюк, викладач ВСП «Чернятинського фахового коледжу ВНАУ»; 
Людмила Тесецька, викладач Калинівського технологічного коледжу; 
Марина Ткачук, викладач Вінницькиого технічного коледжу; Ірина Хитра, 
викладач Вінницького медичного коледжу імені академіка Д.К. Заболотного; 
Клавдія Черниш, викладач ВСП «Вінницького фахового коледжу НУХТ»; 
Галина Шевчук, викладач ВСП «Тульчинського фахового коледжу 
ветеринарної медицини БНАУ»; Наталія Шевчук, викладач ВСП 
«Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ». 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
Освітньо-наукова програма «Філологія»:  

український і зарубіжний досвід 
Модератор: 
Анатолій Загнітко, д.філол.н., проф., керівник спеціальності 035 Філологія, 

гарант ОНП «Філологія» 
 Початок 14.05.2021 р. о 1400 

Учасники:  
• здобувачі СО «Доктор філософії» ДонНУ імені Василя Стуса Марія 

Грабович, Олена Джеріх, Сергій Колонюк, Костянтин Сапун, Наталія Стрюк;  
• члени групи забезпечення спеціальності 035 Філологія та члени проєктної 

групи; 
• представники Молодіжної наукової ради; 
• випускники ОНП, стейкголдери, роботодавці; 
• члени Вінницького обласного методичного об’єднання викладачів 

української філології:  Любов Асауленко, викладач ВСП «Ладижинського 
фахового коледжу ВНАУ»; Інна Бабійчук, викладач ВСП «Вінницького 
торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ»; Зоя Байдецька, 
викладач Могилів-Подільського медичного фахового коледжу; Ірина Биць, 
викладач ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ»; 
Вікторія Білоус, викладач ВСП «Вінницького фахового коледжу НУХТ»; 
Юлія Вдовиченко, викладач Калинівського технологічного коледжу; Ірина 
Войцехівська, викладач ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний 
коледж ВНАУ»; Аркадій Волкотруб, викладач ВСП «Чернятинського 
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фахового коледжу ВНАУ»; Людмила Гандзюк, викладач Тульчинського 
фахового коледжу культури; Іванна Городенська, викладач 
ВСП «Вінницького фахового коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ»; 
Олена Данилюк, викладач Погребищенського медичного фахового коледжу; 
Ольга Дмитрик, викладач Вінницького транспортного фахового коледжу; 
Анастасія Думанська, викладач ВСП «Вінницького торговельно-
економічного фахового коледжу КНТЕУ»; Людмила Заїка, викладач 
ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ»; Юлія Зоріна,  
викладач Вінницького технічного коледжу; Олена Ільєва, викладач 
ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ»; 
Тетяна Ісанкова, викладач Калинівського технологічного коледжу; Галина 
Каспіч, викладач ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу 
ВНАУ»; Інна Кваснюк, викладач Вінницького транспортного фахового 
коледжу; Галина Коваленко, викладач Вінницького медичного коледжу 
імені академіка Д.К. Заболотного; Людмила Колібаба, викладач 
Гайсинського медичного фахового коледжу; Світлана Коломієць, викладач 
ВСП «Чернятинського фахового коледжу ВНАУ»; Оксана Кондратюк, 
викладач Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського; Інна Король, викладач Вінницького транспортного фахового 
коледжу; Юлія Кочмар, викладач Гайсинського медичного фахового 
коледжу; Олег Кравченко, викладач Погребищенського медичного фахового 
коледжу; Олександра Кучинська, викладач Вінницького технічного 
коледжу; Валентина Назаренко, викладач Іллінецького державного 
аграрного коледжу; Тетяна Наконечна, викладач Могилів-Подільського 
медичного фахового коледжу; Світлана Омельченко, викладач 
Тульчинського фахового коледжу культури; Наталя Остратюк, викладач 
Вінницького коледжу університету «Україна»; Марія Риженко, викладач 
ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ»; 
Оксана Сабірова, викладач Могилів-Подільського монтажно-економічного 
коледжу; Надія Скрипник, викладач КЗВО "Вінницького гуманітарно-
педагогічного коледжу"; Лариса Слободянюк, викладач Барського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; Софія 
Стасюк, викладач ВСП «Чернятинського фахового коледжу ВНАУ»; 
Людмила Тесецька, викладач Калинівського технологічного коледжу; 
Марина Ткачук, викладач Вінницькиого технічного коледжу; Ірина Хитра, 
викладач Вінницького медичного коледжу імені академіка Д.К. Заболотного; 
Клавдія Черниш, викладач ВСП «Вінницького фахового коледжу НУХТ»; 
Галина Шевчук, викладач ВСП «Тульчинського фахового коледжу 
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ветеринарної медицини БНАУ»; Наталія Шевчук, викладач 
ВСП «Технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ». 

 
КРУГЛИЙ СТІЛ 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років:  
фундаментальні здобутки, наукові перспективи, 

горизонти всеукраїнської та міжнародної співпраці 
Модератори:  
Анатолій Широков, академік НАН України, д.техн.н., директор Українського 

мовно-інформаційного фонду НАН України; 
Маргарита Надутенко, к.філол.н., с.н.с. Українського мовно-інформаційного 

фонду НАН України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства. 
 

Початок 14.05.2021 р. о 1000 
Учасники:  
• наукові співробітники Українського мовно-інформаційного фонду НАН 

України; 
• наукові співробітники інститутів Національної академії наук України; 
• науковці Національного центру «Мала академія наук України»;  
• викладачі та науковці університетів України; 
• учителі шкіл України;  
• представники Наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов 

і практика мовної діяльності»; 
• представники Наукової ради НАН України «Інформація. Мова. Інтелект»; 
• представники Всеукраїнського товариства «Знання»; 
• представники Освітньо-дослідницького центру 

«МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус»; 
• представники Української асоціації з оброблення інформації та 

розпізнавання образів. 
 

 
 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

14.05.2021 р. о 1400 
 
1. Підбиття підсумків керівниками секцій 
2. Обговорення роботи секцій і круглих столів 
3. Прийняття ухвали конференції.  
4. Закриття конференції.  
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