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1100 – 1200 Реєстрація учасників 

1200–1500 Пленарне засідання 

1500 – 1530  Перерва на каву 

1530 – 1830 Робота секцій 

РЕГЛАМЕНТ: пленарна доповідь – до 20-ти хвилин; секційна доповідь – 

до 10-ти хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(ауд. 63) 

10 квітня 2014 р., 12.00-15.00 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

 

 

Семенюк Григорій Фокович 

доктор філол. наук, проф., 

директор Інституту філології Київського національного 

університету 

імені Тараса Шевченка, 

голова Оргкомітету 

 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Нікітіна Фіонілла Олексіївна 

доктор філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та 

науково-технічного прогресу 

 

 

 

Клименко Ніна Федорівна 

доктор філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів у 

сучасних українських спеціальних словниках 

 

 

 

Козлова Тетяна Олегівна, 

канд. філол. наук, доцент 

Запорізький національний університет 

Іконічні етимони в індоєвропейській мові-основі та їх 

формально-семантичне розподібнення в дочірніх системах 
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Голубовська Ірина Олександрівна 

доктор філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, 

метамова, інструментарій 

 

Звонська Леся Леонідівна, 

доктор філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Українська класична філологія (XVIII-XXI ст.): бібліографія, 

історія, персоналії 

Презентація книги 

 

ПРИВІТАННЯ ВІД СТУДЕНТІВ-КЛАСИКІВ 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ, ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИЧНИХ МОВ 

 

Підсекція 1 

 

ауд. 63 

 

Керівники секції:  

доктор. філол. наук, проф. Мегела Іван Петрович 

доктор. філол. наук, проф. Сенів Михайло Григорович 

канд. філол. наук, доц. Михайлова Олена Григорівна 

Секретар: викл. Ніколаєнко Оксана 

 

Іван Мегела, доктор філол. наук, проф. (Київ) Люблю і 

ненавиджу» Катулла VS “Ars amatoria” Овідія 

Михайло Сенів, доктор філол. наук, проф. (Донецьк) 

Функціональний аналіз прикметників з часовим значенням у 

латинській мові 

Ірина Альошина, канд. філол. наук, доц. (Донецьк) 

Словотвірні гнізда з вершиною «дієслово руху» у латинській та 

сучасних романських мовах (зіставний аспект) 

Валерій Будейко, канд. філол. наук, доц. (Челябінськ, 

Росія) Имена букв в современном восточнославянском письме и 

латинский алфавит 

Ірина Вакулик, канд. філол. наук, доц. (Київ) Методичне 

забезпечення викладання дисципліни «Латинська мова» у світлі 

новітніх освітніх тенденцій 

Оксана Гальчук, канд. філол. наук, доц. (Київ) Художнє 

переосмислення античного трагічного в поезії українських 

символістів зрілого модернізму 

Наталія Корольова, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Графічні елементи акровірша як спосіб вторинної семантизації 

Олена Михайлова, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Міфологічна семантика "arbor vitae" в анатомічній термінології 

Ярина Пузиренко, канд. філол. наук, доц. (Київ) Нові 

підходи до вивчення латинської лексики (Із досвіду укладання 

навчального латинського-українського словника сентенцій) 
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Ольга Сацюк, канд. наук з державного управління, доц. 

(Київ) Семантичні особливості румунських юридичних термінів 

латинського походження 

Галина Воскобойник-Шпинта, канд. філол. наук, ст. 

викл. (Київ) Номенклатурна латина як мова-посередник знань 

минулого та теперішнього (термінологічний аспект) 

Тетяна Карлова, канд. філол. наук, викл. (Донецьк) 

Особенности метаязыка медицинской терминологии 

Наталія Руда, канд. філол. наук, асист. (Київ) Категорія 

демінутивності в латинській мові (формально-семантичний 

аспект) 

Соломія Антонюк, асист. (Львів) Лексико-семантичні 

особливості тактильних прикметників із семою “велика вага” у 

творах поетів епохи принципату Августа 

Юлія Бражук, викл. (Київ) Тваринний світ як джерело 

метафоричної анатомічної термінології 

Олена Єрьоміна, асист. (Київ) До проблеми 

афіксального статусу компонентів латинського композита 

Світлана Ничаюк, асист. (Київ) Вербалізація концепту 

ВЛАСНІСТЬ у латинській мові 

Оксана Ніколаєнко, викл. (Київ) Лексико-фразеологічні 

особливості епіграм Марціала 

Олена Мудрик-Іванець, асп. (Львів) Лінгвістична 

репрезентація кольору в латинській мові 

Юлія Скрипник, асп. (Київ) Особливості вербалізаціі 

концепту ХВОРОБА в латиномовному дискурсі (на матеріалі 

трактату De Medicina) 

Марія Дещинська, курс. (Київ) Топоніми Рим і Київ у 

прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської й 

української мов) 

Юлія Чухно, студ. (Київ) Латинськомовна психіатрична 

термінологія: формальний і семантичний аспекти 

Анастасія Янчук, студ. (Київ) Особливості вербалізації 

гендера у латинській фразеології 
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Підсекція 2 

 

ауд. 136 

 

Керівники секції:  

доктор. філол. наук, доц. Кіинова Жанар Кабдиляшимівна 

канд. філол. наук, доц. Лазер-Паньків Олеся Василівна 

канд. філол. наук, доц. Поліщук Анна Сергіївна 

Секретар: асп. Малунова Ганна 

 

Жанар Кіинова, доктор філол. наук, доц. (Алмати, 

Казахстан) Греческий язык как источник формирования 

старославянского лексического фонда 

Тетяна Брідко, канд. філол. наук, доц. (Сімферополь) 

The Koiné Greek: Historical Genesis and Phonetic Variation 

Олеся Лазер-Паньків, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Особливості репрезентації опозиції «розумний – дурень» у 

давньогрецьких пареміях 

Олена Мікіна, канд. філол. наук, доц. (Донецьк) Вплив 

грецького світу на еволюцію романського мовного ареалу 

Інеса Макар, канд. філол. наук, доц. (Чернівці) 

Антитетичні відношення у тексті роману Лонга 

Володимир Перещ, канд. істор. наук, доц. (Київ) Термін 

''wanaka'' у пілосських текстах серії Fr i Un 219 

Анна Поліщук (Шадчина), канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Семантичні зсуви в індоєвропейських назвах тварин підрядів 

Caniformia та Feliformia 

Євгенія Чекарева, канд. філол. наук, доц. (Харків) 

Власне темпоральні прикметники в давньогрецькій мові 

Христина Куйбіда, канд. філол. наук, асист. (Львів) 

Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних 

прикметників) 

Олександр Левко, канд. філол. наук, асист. (Київ) 

Соматичні фразеологізми з компонентом καρδία «серце» у 

Септуагінті та Новому Завіті 

Антон Садовський, асист. (Львів) Прономінальний 

суб’єкт εγω як засіб вираження лексичної когезії в тексті діалогу 

Платона “Апологія Сократа” 

Інна Чеп’якова, викл. (Харків) Психолого-педагогічні 

основи навчання префіксальних дієслів просторового значення 

давньогрецької мови студентів-першокурсників у ВНЗ України 
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Лариса Бойцун, асп. (Київ) Семантико-прагматичний 

аналіз імперативних формул в давньогрецькому та латинському 

текстах Євангелій 

Марія Грекова, асп. (Київ) Співочі птахи у мовних 

картинах світу народів європейської античності 

Ганна Малунова, асп. (Київ) Концепт ЗНАННЯ в 

«Апології Сократа» Платона 

Наталія Крамар, маг. (Київ) Функціонування лексем 

γεέννα «геєнна» та ᾅδης «пекло» у Новому Завіті: 

лінгвокультурний аспект 

Олена Бабич, студ. (Київ) Зооніми та зоометафори у 

Септуагінті та Новому Завіті 

Аліна Гриценко, студ. (Київ) Метафора у давньогрецькій 

музичній термінології 

Катерина Докучаєва, студ. (Київ) Лексико-семантичне 

поле «природні явища» у давньогрецькій мові 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ І КЛАСИЧНІ МОВИ 

 

ауд. 135 

 

Керівники секції:  

доктор. істор. наук, ст. н. співроб. Скржинська Марина 

Володимирівна 

доктор. пед. наук, доц. Костриця Наталія Миколаївна 

канд. філол. наук, доц. Савенко Андрій Олександрович 

Секретар: асп. Галамага Олена 

 

Марина Скржинська, доктор істор. наук, канд. філол. 

наук, ст. наук. співробітник (Київ) Фольклорные источники в 

сочинениях херсонеских историков эллинистического и 

римского времени 

Наталія Костриця, доктор пед. наук, доц. (Київ) 

Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови 

фахівців-аграрників 

Улжан Мусабекова, доктор філол. наук, доц. (Москва, 

Росія) Латинизация казахской письменности: язык – культура – 

политика 
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Загайська Галина, канд. філол. наук, доц. (Чернівці) Рим 

у творчості поетів епохи Августа 

Тамара Івахненко, канд. пед. наук, доц. (Київ) Мовна 

особистість як носій етнокультурних знань 

Ірина Морозова, канд. культурології, доц. (Челябінськ, 

Росія) Калокагатия и филокалия как императивы духовно-

нравственного идеала в античности и христианстве: актуальность 

и гипотезы лингвокультурного исследования 

Андрій Савенко, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Сучасність крізь призму міфу: К. Кавафіса та Й. Сеферис 

Каринна Сардярян, канд. філол. наук, доц. (Харків) 

Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко 

Катерина Третьякова, канд. філол. наук, доц. (Рівне) 

Фауноназви в латинських пареміях 

Оксана Любімова, канд. філол. наук, асист. (Чернівці) 

Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років 

ХІХ століття 

Оксана Ніколаєнко, канд. філол. наук, викл. (Київ) 

Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на 

адресата у текстах ораторського дискурсу республіканського 

Риму 

Андрій Пількевич, канд. істор. наук, асист. (Київ) 

Сприйняття та зображення особливостей військового устрою 

держави Сасанідів у «Війні з персами» Прокопія Кесарійського 

Дмитро Пуховець, канд. істор. наук, асист. (Київ) Третя 

промова Фемістія як історичне джерело 

Мар'яна Чемелюх, ст. викл. (Київ) Мотиваційна сфера 

"кохання" в давньогрецькій і латинській епіграмі 

Ірина Полович, викл. (Львів) Структура та семантика 

концепту VIRTUS у «Моральних листах до Луцилія» Луція 

Аннея Сенеки 

Марта Тсомпаніс, асист. (Львів) Ойконіми Томи і Рим у 

творчості Овідія періоду заслання 

Іванна Штиченко, асист. (Київ) Італійська фразеологія 

із соматичним компонентом на позначення емоційно-психічного 

та фізичного стану людини 

Олена Галамага, асп. (Київ) Фоносемантичний аспект 

латиномовного сакрального тексту 

Орислава Івашків-Ващук, асп. (Київ) Епітет як 

формотворчий елемент ідіостилю Теокріта 

Юлія Кожуховська, асп. (Київ) Передумови формування 

концепту ПОДОРОЖ в новогрецькій поезії ХХ ст. 
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Наталія Міняйло, асп. (Київ) Поняття "incestum" у 

давньоримській судовій практиці 

Скрипник Юлія, асп. (Запоріжжя) Способи вербалізації 

концепту ХВОРОБА в латинській мові. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

АНТИЧНІ, ВІЗАНТІЙСЬКІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЖЕРЕЛА: 

ПРОБЛЕМИ КОМЕНТУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

ауд. 131 

 

Керівники секції:  

доктор пед. наук, проф. Шовковий В’ячеслав Миколайович 

доктор філол. наук, доц. Некрашевич-Короткая Жанна 

Вацлавівна 

канд. філол. наук, доц. Миронова Валентина Миколаївна 

Секретар: асп. Лущенко Тетяна 

 

В’ячеслав Шовковий, доктор пед. наук, проф. (Київ) 

Особливості перекладу байок Езопа та Федра українською мовою 

Оксана Ніка, доктор філол. наук, проф. (Київ) Античні 

обрії староукраїнської проповіді 

Жанна Некрашевич-Короткая, доктор філол. наук, доц. 

(Мінськ, Білорусь) Принципы перевода и публикации 

латиноязычных текстов/фрагментов в научном и литературно-

художественном дискурсе Беларуси 

Уляна Головач, канд. філол. наук, доц. (Львів) Актуальні 

проблеми перекладу античних джерел у світлі їх жанрової 

різноманітності 

Валентина Миронова, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Латина на службі східнослов’янської історіографії XV-XVII ст. 

Ольга Косіцька, канд. філол. наук, доц. (Київ) Структура 

латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця 

XVI - XVII ст  

Олег Кожушний, протоієрей, канд. філол. наук, канд. 

богослов’я, асист. (Київ) Латинськомовна епітафія з віденського 

храму Мальтійського ордену 
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Олеся Жданович, канд. істор. наук, наук. співробітник 

(Київ) Проблеми перекладу і коментування твору 

ранньовізантійського історика Менандра Протектора 

Олена Бірюкова, канд. філол. наук, ст. викл. (Вінниця) 

Мовна парадигма в перекладознавчому просторі: симетрія та 

асиметрія 

Юлія Колядич, канд. філол. наук, ст. викл. (Вінниця) 

Мовна особистість перекладача: генезис та еволюція 

Світлана Полюга, канд. філол. наук, ст. викл. (Львів) 

Мова і сакральний стиль церковно-релігійних текстів: стан 

дослідження і проблеми термінології 

Людмила Шевченко-Савчинська, канд. філол. наук, ст. 

викл. (Київ) Переваги історико-філологічного методу 

дослідження новолатинської літератури (На прикладі «De 

virtutibus graecorum et romanorum» Романа Тимківського) 

Анна Бідная, канд. істор. наук, викл. (Гродно, Білорусь) 

Проблемы перевода и комментирования двуязычного текста (на 

материале полемического сочинения середины XVI века 

«Разговор Поляка с Литвином») 

Марія Ластовець, асп. (Київ) Вчення про літературні 

жанри в латинськомовній поетиці «Camoena in Parnasso» 

Тетяна Лущенко, асп. (Київ) Проблематика сучасних 

досліджень Ноннівського питання у класичній філології 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМОВОЗНАВЧІ 

СТУДІЇ 

 

Підсекція 1 

 

ауд. 141 

 

Керівники секції: доктор філол. наук, проф. Зеленько Анатолій 

Степанович 
доктор філол. наук, доц. Лучканин Сергій Мирославович 

доктор філології, доц. Фаркаш Мірчя 

Секретар: асп. Черненко Ніна 
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Лев Васильєв, доктор філол. наук, проф. (Калуга, Росія) 

К параметрам лингво-аргументативного исследования речевого 

воздействия 

Анатолій Зеленько, доктор філол. наук, проф., Ганна 

Хенкіна, викл. (Луганськ) Від описового давньогрецького 

мовознавства до когнітивної концептології (про становлення 

паралінгвістики в українському мовознавстві) 

Валерій Чемес канд. філол. наук, доц. (Київ) Невідкладні 

завдання української соціолінгвістики 

Сергій Лучканин, доктор філол. наук, доц. (Київ) 

Особливості висвітлення і тлумачення історії української та 

російської лінгвістики в румунських підручниках з мовознавства 

й історії лінгвістичних учень 

Наталія Мединська, канд. філол. наук, проф. (Рівне) 

Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії 

Іван Іонел, радник-посланник, заступник Генерального 

консула Румунії в Чернівцях (Чернівці) Лінгвістичний чинник у 

геополітичній еволюції Центральної та Східної Європи (Factorul 

lingvistic în evoluţia geopolitică a Europei Centrale şi de Est) 

Мірчя Фаркаш, доктор філології, доц. (Бая Маре, 

Румунія) Відхилення від норми в сучасній румунській мові 

(Abateri de la normă în limba română actuală) 

Світлана Гриценко, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Історія дослідження українського лексикону XVI-XVIIст. 

Світлана Гурбанська, канд. філол. наук, доц., докторант 

(Київ) Постмодерністська модель світу у художньому дискурсі 

Тетяна Любченко, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Семантична основа видового протиставлення у новогрецькій та 

українській мовах 

Зінаїда Пахолок, канд. філол. наук, доц. (Луцьк) 

Використання складів у вербальних засобах вираження звукових 

відчуттів 

Євгенія Сазонова, канд. філол. наук, доц. (Луганськ) 

Нікнейміка як нова галузь сучасної антропоніміки 

Леся Солдатова, канд. філол. наук, доц. (Київ) Історія 

розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-

латинській мовознавчій традиції 

Юлія Жарікова, канд. філол. наук, ст. викл. (Маріуполь) 

Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській 

мовах 

Катерина Кіреєнко, канд. філол. наук, ст. викл. 

(Луганськ) Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у 
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фольклорно-магічній картині світу французьких любовних 

замовлянь 

Юлія Бережанська, канд. філол. наук, викл. (Полтава) 

Conceptual Metaphors of Life and Death in the Modern Medical 

Discourse  

Марія Онищук, канд. філол. наук, викл. (Тернопіль) 

Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної 

лакунарності в англійській та українській мовах 

Марія Кравець, викл. (Київ) Дослідження семантики 

ірреального: текстовий вимір 

Анастасія Фоміна, викл. (Донецьк) Ономатопоетичні 

дієслова у французькій мові 

Тетяна Бобошко, асп. (Київ) Функціональний потенціал 

оцінних реактивних висловлень 

Віра Кирилова, асп. (Київ) Реалізація авторських 

інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла 

Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) 

Ольга Д’яконова, асп. (Київ) Взаємозв’язок між мовою 

та свідомістю у контексті посткласичної семіотики 

Ніна Черненко асп. (Київ) Особливості вербалізації 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі 

латинської та французької мов. 

Тарас Лазер, асп. (Київ) Особливості вербалізації 

комічного та гумористичного у романі Л. Піранделло «Il fu Mattia 

Pascal» 

 

 

 

Підсекція 2 

 

ауд. 130 

 

Керівники секції: доктор філол. наук, проф. Петренко 

Олександр Дем’янович 
канд. філол. наук, доц. Корольов Ігор Русланович 

Секретар: асп. Михайлець Валерія 

 

Олександр Петренко, доктор філол. наук, проф. 

(Сімферополь) Класичні мови як об’єкт досліджень 

соціолінгвістики 
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Наталія Войцехівська, канд. філол. наук, доц., 

докторант (Київ) Характеристика комунікантів у конфліктному 

діалогічному дискурсі 

Ірина Малиновська, канд. філол. наук, доц., докторант 

(Київ) Класичний діалог і діалогізм сучасного англомовного 

філософського дискурсу 

Олексій Борисов, канд. філол. наук, доц. (Чернігів) 

Комунікативна ситуація «суперечки» у британському та 

українському електронному дискурсі 

Лариса Костіна, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний 

потенціал «(на матеріалі німецької, латинської та української 

мов) 

Ігор Корольов, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному 

спілкуванні 

Ірина Пожидаєва, канд. філол. наук, доц. (Київ) 

Прецедентність як механізм формування маніпулятивного 

дискурсу блогів 

Леся Служинська, канд. пед. наук, доц. (Тернопіль) 

Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в 

німецькій мові за допомогою артикля 

Ольга Усанова, канд. пед. наук, доц., Илья Балабуев, 

студ. (Челябінськ, Росія) Систематизация специальной 

терминологии в педагогической практике 

аккордеониста/баяниста (на примере создания словаря 

музыкальных терминов) 

Олеся Черхава, канд. філол. наук, доц. (Львів) 

Дискурсивна композиція релігійно-популярного виду дискурсу 

Валентина Сніцар, канд. філол. наук, ст. викл. (Київ) 

Засоби етномовного кодування семантем англійського та 

українського кримінального права: контрастивний аспект 

Сергій Романюк, ст. викл. (Маріуполь) Модель 

формування мовної особистості перекладача як 

міждисциплінарна категорія 

Інна Доскоч, викл. (Тернопіль) Перехід художнього 

тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей 

медіапростору 

Валерія Михайлець, асп. (Київ) Філософські виміри 

проблеми розуміння та інтерпретації 

Аліса Рижкіна, асп. (Луганськ) Концепт як засіб 

відтворення мовної картини світу 


