
Національна академія наук України 

Інститут української мови 

Рада молодих учених 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський науковий семінар молодих учених 

«Мовна ситуація у сфері обслуговування України: 

виклики і перспективи» 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 березня 2021 року 

  



 

10:00 – відкриття семінару  

 

Гриценко Павло Юхимович 

д. філол. н., проф., директор Інституту української мови НАН України 

 

Соколова Світлана Олегівна 

д. філол. н., проф., пров. наук. співр. відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики Інституту української мови НАН України  

 

 

10:30 – доповіді  учасників  

 

Брага Ірина Іванівна 

канд. філол. наук, ст. наук. співр. 

Інститут української мови НАН України 

Мовне повсякдення міста Суми у сфері обслуговування 

 

Гонтар Марина Олексіївна 

канд. філол. наук, мол. наук. співр. 

Інститут української мови НАН України 

Дослідження мовної ситуації у сфері торгівлі й послуг: підсумки і 

перспективи 

 

Кадочнікова Олена Петрівна 

канд. філол. наук, доцент 

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 

Якою мовою говорять столичні торговельні центри? 

 

Дуда Леся Євгенівна 

канд. філол. наук, доцент  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Мовні права як невизнаний складник прав людини в Радянському Союзі 

 

Яценко Семен Сергійович 

провідний юрист, адвокат 

ДУ «Інститут економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України» 

Конкуренція мов та конкуренція норм  

 

 

12:00 – 12:15 – перерва 

 



Музика Марія Василівна 

аспірантка 

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 

Соціолінгвістичні параметри ставлення до мови в контексті сучасної 

мовної політики України 

 

Шелудько Віра Леонідівна 

канд. філол. наук, викладач української мови як іноземної,  координатор «Є-Мова» 

Платформа «Є-Мова» 

Запит на вивчення української мови внаслідок набуття чинності 

окремих положень Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» 

 

Вознюк Юлія Олександрівна 

аспірантка 

Інститут української мови НАН України 

Українська мова у сфері інтернет-торгівлі 

 

Борсук Анастасія Віталіївна 

студентка 

Ужгородський національний університет 

Зміни в модерації на провідних бізнес-акаунтах мережі «Інстаграм» 

після введення мовного закону 

 

Деревенко Олександра Вікторівна 

студентка 

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

Реклама в контексті сучасних мовних норм 

 

Цар Іванна Миколаївна 

канд. філол. наук, мол. наук. співр. 

Інститут української мови НАН України 

Українська мова в закладах торгівлі: погляд молодих переселенців із 

Криму і Донбасу 

 

 

14:00 – 14:30 – дискусія  

 

Тривалість виступу – до 15 хвилин 

Оргкомітет семінару: 

       І. М. Цар   О. І. Васецька 

       Ю. О. Вознюк   


