
 



Конференція відбудеться в Інституті української мови НАН 

України. 

 Форма проведення конференції – дистанційна  за 

покликанням: 

https://meet.google.com/mvq-icrr-fph,  (GB) +44 20 3937 3701, PIN: 

336253013). 

 

 

 

Регламент роботи конференції: 

10.00 –10.15 Приєднання до заходу 

10.15 – 11.00 Відкриття конференції 

Панельні дискусії: 

Виступ — до 10 хв. 

Обговорення проблеми — до 20 хв. 

Робочі мови конференції: усі слов’янські. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/mvq-icrr-fph


10.15 – 11.00 

Відкриття конференції 

Гриценко Павло Юхимович – директор Інституту української мови НАН 

України, доктор філологічних наук, професор. 

Вітальне слово доктора філологічних наук, професора, академіка НАН 

України, завідувача відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України Світлани Яківни Єрмоленко. 

 

11.00 – 18.00 

Панельні дискусії 

СУЧАСНИЙ МОВОПРОСТІР У ФОКУСІ ЛІНГВОСОФІЇ 

Головують: д.філол.н., проф. А.М. Архангельська, д.філол.н., проф. С.П. Бибик 

Єрмоленко Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, академік 

НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови НАН України 

Лінгвософія як методологія української інтегративної стилістики 

 

Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України 

Наукове співтовариство в Інституті мовознавства 60-х років ХХ століття 

 

Marzena Makuchowska, dr hab. prof. UO, Instytut Jęzuykoznawstwa, Uniwersytet 

Opolski, Polska (доктор габілітований, професор, Інститут лінгвістики, 

Опольський університет, Польща) 

Badania stylu religijnego w czasie (З історії вивчення релігійного стилю) 

 

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

професор титулярний (Польща), професор кафедри романо-германської 

філології та зарубіжної літератури, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса  

Критично-шанувальний  дискурс: Віталій Русанівський у часо-просторі 

української науки 

 

Архангельська Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор, 

кафедра славістики Університету ім. Ф.  Палацького в Оломоуці (Чеська 

Республіка) 

Словотвірні фемінативи в сучасному українському мовопросторі: 

позиціонування на осі «розмовність» – «нейтральність» 

 

Дискусія 

 

 



УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОСТИЛІСТИКА В ІНТЕГРАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКАХ 

 

Головують: д.філол.н., с.н.с. Г.М. Сюта, д.філол.н., проф. О.О. Маленко 

 

Голікова Наталія Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови, Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара  

Становлення інтегративної лінгвостилістики: досвід і перспективи 

 

Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики, Інститут української мови НАН України 

Інтегративна лінгвостилістика та інтегральна лексикографія: неминучі 

точки перетину чи закономірна системна взаємодія? 

 

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу, Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя 

Емоційні стани та їх об’єктивація в художніх текстах: інтегративний підхід 

 

Таран Оксана Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики, Національний університет «Львівська політехніка» 

Традиційна vs корпусна лінгвостилістика: точки перетину 

 

Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Діяльність науково-дослідної лабораторії «Стилістика і культура мови в 

сучасній науковій парадигмі» 

 

Бибик Світлана Павлівна, доктор філологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, 

Інститут української мови НАН України 

Топонімійна стилістика: новий відлік у травматичній реальності 20-х років 

ХХІ століття 

 

Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

Лінгвостилістика  і уснословеснознавство: грані дотичності 

 

Калініченко Віра Ігорівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри 

іноземних мов професійного спрямування факультету філології, психології та 

іноземних мов, Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Фейковий дискурс нових тлумачних словників російської мови 

 



Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови, ДЗ «Луганський національний педагогічний 

університет імені Тараса Шевченка» 

Про стильову диференціацію діалектних текстів 

 

Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук,  доцент,  доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу, Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя 

Етнокультурний дискурс в аспекті художнього перекладу 

 

Дискусія 

 

МЕДІАДИСКУРС: В ОБ’ЄКТИВІ ЧАС – ТЕКСТ – ЛЮДИНА 

 

Головують: д.філол.н., с.н.с. Т.А. Коць, к.філол.н., доцент Л.С. Козловська 

 

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри журналістики та масової комунікації, Національний університет 

біоресурсів та природокористування України 

Перифрастичний образ сучасного українського політика: когнітивна 

рецепція 

 

Сизонов Дмитро Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри стилістики та мовної комунікації, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

Мовні інновації в медіа: функціонально-стилістична інтерпретація 

 

Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Сучасний медійний наратив як інтелектуалізація лексико-стилістичного 

ресурсу української мови 

 

Горголюк Ніна Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

директора з наукової роботи, Інститут української мови НАН України 

Думки бувають різні, або модальна гра в медійному дискурсі 

 

Калита Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

стилістики української мови, Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Структурно-стилістичні параметри лонгріду як нового інтегративного 

жанру журналістики 

 

Коць Тетяна Анатоліївна, д.філол.н., старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови, 

Інститут української мови НАН України 

Актуальні моделі лінгвософії буття в сучасних публіцистичних текстах 



 

Козловська Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Експресеми в сучасному медійному тексті 

 

Краснопольська Наталія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

Стилістичний статус термінів менеджменту в текстах ЗМК 

 

Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут 

української мови НАН України 

    Лінгвософські засади декодування кінотексту 

 

Романчук Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри журналістики, Українського гуманітарного інституту, докторантка 

кафедри української мови, Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова 

Комунікація як дискурс в об’єктиві когнітивістики 

 

Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, методики її навчання та перекладу, Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя 

Інтертекстуальність мемів у публіцистичному дискурсі 

 

Дискусія 

 

ЛІНГВОСОФІЯ ВІЙНИ І ЛЮДИНИ В АКТУАЛЬНИХ ТЕКСТАХ 

 

Головують: д.філол.н., проф. Л.В. Кравець, к.філол.н. А.Ю. Ганжа 

 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Українці згуртувалися на всіх ФРОНТАХ! (розширення переносних 

значень у лексиці сучасних мас-медіа) 

 

Шарманова Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет 

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА: національний код мовних кліше в суспільній 

комунікації 

 

Кравець Лариса Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, професор, 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

Концепт БОГ в українські поезії періоду війни 



 

Сюта Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут 

української мови НАН України 

 Лінгвософія пам’яті в текстах російсько-української  війни  

 

Данилюк Ніна Олексіївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови, Волинський національний університет імені Лесі 

Українки 

Фольклорні засоби в пісенних текстах часів російсько-української війни 

 

Палаш Альона Олегівна, аспірантка відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики,  Інститут української мови НАН України 

Лінгвоінтелектуальна реактуалізація поеми Ю. Клена "Попіл імперій" у 

період війни. 

 

Дискусія 

 

ТРАНСФОРМУВАННЯ СТИЛІВ І ЖАНРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Головують: д.філол.н., проф. М.І. Навальна, к.філол.н. Н.Л. Краснопольська 

 

Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завкафедри 

української мови, Криворізький державний педагогічний університет 

Академічний підстиль наукового стилю в контексті глобалізації 

 

Бурківська Лілія Юліанівна, Григораш Світлана Михайлівна, кандидати 

філологічних наук, доценти, доценти кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

Наукова стаття як документ у фаховому виданні (на матеріалі науково-

практичного журналу «Вісник Книжкової палати»): інтегративний ракурс 

 

Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри української мови, Криворізький державний 

педагогічний університет 

Комунікативні стратегії створення вторинного наукового тексту 

 

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, 

декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

Стилістичний вимір текстів лінгвістичної експертизи 

 

Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська 

юридична академія» 



Професійна мова як об’єкт інтеграції лінгводидактики та 

лінгвостилістики 

 

Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету 

філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

Мовно-комунікативні параметри «теледіалогу-інтерв’ю» в оновленій 

динаміці жанромислення 

 

Мацько Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

Емотиви в дистанційній комунікації 

 

Бондарчук Лариса Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Особливості офіційно-ділового стилю в інтернет-документації про обробку 

персональних даних 

 

Богдана Іоанівна Дрофяк, аспірантка відділу стилістики, культури мови  та 

соціолінгвістики, Інституту української мови НАН України; викладач кафедри 

Священного Писання Київської православної богословської академії 

Текстова структура документів, що засвідчують факт відзначення 

церковними нагородами 

 

Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

Стилістичні маркери українських рекламних текстів кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. 

 

Клєщова Оксана Євстахіївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української мови, ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Полтава) 

Лінгвостилістика сучасного пісенного тексту 

 

Карлова Надія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Полтава) 

Лінгвостилістичні особливості вживання фразеологічних одиниць у 

сучасних текстах 

 

Дискусія 

 

 

 



 

ДОМІНАНТА АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ 

ТЕКСТАХ 

 

Головують: к.філол.н. А.Ю. Ганжа, к.філол.н., доцент Н.С. Степаненко 

 

Мех Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології, Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 

України 

Соціокультурні сенси та аксіологічні домінанти мовотворчості Григорія 

Сковороди  

 

Степаненко  Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент,  доцент 

кафедри журналістики та масової комунікації, Національний університет 

біоресурсів та природокористування України 

Риси епістолярного ідіостилю Григорія Кочура й Миколи Лукаша: 

порівняльний аспект 

 

Богдан Світлана Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії та культури української мови, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки 

Епістолярні тексти родини Косачів і стилістика їхнього повсякденного 

спілкування: можливості моделювання 

 

Сирко Ірина Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

практики англійської мови і методики її навчання, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені І.Я.Франка 

 Концепт "патріотизм" у щоденникових текстах діаспорних письменників 

 

Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 

Графічні візуалізатори як маркери авторської модальності в поетичних 

інтернет-текстах 

 

Мялковська Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри іноземної та української філології, Луцький національний 

технічний університет  

І. С. Нечуй-Левицький про соціокультурну ідентичність українців 

 

Мирончук Олександр Якович, кандидат наук із богослів’я, кандидат 

філологічних наук, доцент, заступник Голови Національної комісії зі стандартів 

державної мови, професор кафедри Священного Писання Київської 

православної богословської академії 

Концепт "святість" у текстах богослужбового підстилю релігійного стилю 

української мови 



 

Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Емотивні контрастиви в українській і болгарській поезії 

 

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови, Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Функції полікодовості в екстраполяції на синтаксичну структуру роману 

Марії Матіос «Букова земля»   

 

Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних 

наук,  доцент,  доцент кафедри української мови, методики її навчання та 

перекладу, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Часові константи в романі Люко Дашвар «Покров» 

 

Сахарова Ольга Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри мов, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського    

Травмована мовна особистість: лінгвофілософський аспект (на матеріалі 

драми Н. Нежданої "Закрите небо").  

 

Кравченко Маргарита Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Полтава) 

Принципи дослідження мовної особистості в інтегративній 

лінгвостилістиці 

 

Черемська Ольга Степанівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Стилістична термінологія у працях мовознавців Харківської філологічної 

школи 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

Коткова Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх  викладання, Чернігівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

Тропеїчна система п’єси  Сергія Жадана «Хлібне перемир’я»: емоційно-

психологічні виміри 

 

Сокіл Богдан Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського прикладного мовознавства, Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Образні засоби політичного дискурсу Галичини другої половини ХІХ ст. 

(на матеріалі промов депутатів Галицького Сейму) 

 



Юрова Інна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

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

Ритмомелодійність як стратегія поетичного текстотворення 

 

Цівун Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

стилістики української мови, Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова 

Мовостиль Мирослава Дочинця: лексико-стилістичний аспект  

 

Дільна Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

гуманітарної освіти, Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Виражальні функції займенникових демінутивів у прозових творах 

Агатангела Кримського 

 

Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу, Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя 

Фразеологічна репрезентація стильової домінанти химерності в 

художньому мовленні Євгена Гуцала 

 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних  речень 

із сурядністю та підрядністю в оповіданнях Григора Тютюнника 

 

Бойко Тетяна Василівна, аспірантка факультету філології, історії та політико-

юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Фразеологічна репрезентація духовних цінностей в ідіолекті 

М. Коцюбинського 

 

Самборин Вікторія Леонідівна, аспірантка факультету філології, історії та 

політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Лексико-семантична вербалізація концепту страждання в оповіданнях 

 Григора Тютюнника 

 

Дискусія 

 

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИК І ПРИЙОМІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

 

Головують: д.філол.н., проф. О.С. Черемська, к.філол.н., проф. С.К. Богдан 

 



Семашко Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри журналістики та мовної комунікації, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

Роль перцептивної стереотипізації в організації природних етнічно 

закорінених кодів: лінгвостилістичний аналіз 

 

Богдан Світлана Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії та культури української мови, Пирог Вероніка 

Валентинівна, студентка факультету філології та журналістики, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки 

Чи створювала Леся Українка слово промінь? 

 

Товстенко Вікторія Ростиславівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

 Ораторське мистецтво як складник PR-менеджменту в системі вищої 

освіти 

 

Цимбалюк Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики, Інститут української мови НАН України 

Лексика й фраземіка ідіостилю С.-Ю. Масляка в координатах стилістичної 

диференціації, традиції та пасивізації 

 

Галактіонова Надія Михайлівна, аспірантка відділу стилістики, культури 

мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України  

Текстові та позатекстові елементи підручників української мови 80 – 90-х 

рр. ХХ ст.: порівняльний аналіз 

 

Занько Олена Валентинівна, старший викладач кафедри прикладної 

лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична академія» 

Використання методів лінгвостилістичного аналізу на заняттях зі 

студентами-іноземцями 

 

Подгурська Тамара Анатоліївна, старший викладач кафедри бізнес-

лінгвістики, Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана 

Компіляція мовних стилів у сучасній українській літературі 

 

Назаренко  Оксана  Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

Лінгвостилістичний аналіз творів Романа Іваничука 

 

Терещенко Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 



Інтеграція методів лінгвостилістичного аналізу в курсах риторики вищої 

школи 

 

Швець Юлія Вікторівна, аспірантка, Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова 

Контекстуальна специфіка рекламних густативів 

 

Осадча Наталія Сергіївна, науковий співробітник відділу української 

філології, Науково-дослідний інститут українознавства 

Роль та місце методів лінгвостилістичного аналізу в українознавчій 

парадигмі 

 

Лісняк Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана 

Риторичні навички сучасного студента 

 

17.00 – 17.30 

Підсумкове засідання 

 

 

Презентації доповідей у форматі Power Point можна надіслати на адресу 

організаторів – sbybyk2016@ukr.net (Світлана Павлівна Бибик), – які, у разі 

потреби, допоможуть з їх показом. 

 

 


