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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Д-р філол. наук, проф., акад. НАПН України В.І. Кононенко (голова) 

Д-р габілітований, проф. С. Романюк (заступник голови) 

Д-р філол. наук, проф. В.В. Ґрещук  

Д-р філол. наук, проф. Ф.С. Бацевич 

Д-р філол. наук, проф., член-кор. НАН України А.П. Загнітко 

Д-р філол. наук, проф. І.В. Кононенко 

Д-р філол. наук, проф. О.В. Кульбабська 

Канд. філол. наук, доц.  О.Д. Воробець (відповідальний секретар) 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь – до 15 хв. 

Виступ – до 10 хв. 
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23 вересня 2021 р. 

Приєднатися:  

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m48eb6c073daef5ab656a342a2601623d  

 

Початок о 10 год. 

Відкриття – голова оргкомітету конференції, доктор філологічних наук, 

професор, академік НАПН України Кононенко В.І. 

Вітальне слово – ректор Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Цепенда І.Є. 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 1. Загальні проблеми семантики 

 

Модератор: 

Віталій Кононенко (доктор філологічних наук, професор, академік НАПН 

України) 

 

Д-р філол. наук, проф., член-кор. НАН України Анатолій Загнітко (Київ) 

Типологія мовної семантики: новітні підходи 

 

Д-р філол. наук, проф., академік. НАПН України Віталій Кононенко (Івано-

Франківськ) 

Оберненість тропеїстики в сучасному художньому дискурсі 

 

Д-р філол. наук, проф., академік НАН України Світлана Єрмоленко (Київ) 

Рецепція семантики слова у різночасових текстах 

 

Д-р філол. наук, проф. Анатолій Мойсієнко (Київ) 

Світ каузацій і перемін крізь заголовне слово в сонетних текстах Емми 

Андієвської 

 

Д-р філол. наук, проф. Флорій Бацевич (Львів) 

Деформації категорії емпатії в абсурдистському художньому наративі: спроба 

типології 

 

Д-р філол. наук, проф. Олена Кульбабська (Чернівці) 

Інтонаційно-синтаксичні засоби вираження комічного в гумористичних 

оповіданнях Ганни Черінь 

 

Д-р габілітований, проф. Світлана Романюк (Варшава, Польща) 

Все буде ЗЕшибісь! Політичні слогани в президентській кампанії – 2019 в 

Україні 

 

 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m48eb6c073daef5ab656a342a2601623d
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 2. Лексична семантика 

 

Початок о 14 год. 

 

Модератор: 

Василь Ґрещук (доктор філологічних наук, професор) 

 

Д-р філол. наук, проф., Василь Ґрещук. (Івано-Франківськ) 

Семантичні парадокси діалектного слова 

 

Д-р філол. наук, проф. Ірина Кононенко (Варшава, Польща) 

Проблеми дослідження спільного фразеологічного фонду української та 

польської мов 

 

Д-р філол. наук, проф. Ірина Кочан (Львів) 

Термін і поезія (думаю, за поетичними збірками Анатолія Мойсієнка) 

 

Д-р філол. наук, проф. Тетяна Космеда (Познань, Польща) 

Лінгвокреативна ономастика в українському та російському дискурсах 

 

Д-р філол. наук, проф. Марія Федурко (Дрогобич) 

Елементи морфонологічної структури дериватів та їх семантико-диференційні 

функції 

 

Д-р філол. наук, проф. Марія Скаб, Мар’ян Скаб (Чернівці) 

Семантико-структурна своєрідність "листів у майбутнє" як особливого жанру 

епістолярного стилю 

 

Д-р філол. наук, проф. Марія Брус (Івано-Франківськ) 

Лінгвалізація образу дружини в новелістиці Василя Стефаника 

 

Канд. філол. наук, доц. Елена Ревуцкая (Минск, Беларусь) 

Город как концепт в поэтическом цикле Марыли Вольской "О старом Львове"" 

 

 

ВИСТУПИ 

 

Канд. філол. наук, проф. Ярослав Мельник (Івано-Франківськ) 

Маніпулятивно-сугестивні функції політичних гасел радянської доби 

(дискурсивно-прагматичний аспект) 

 

Канд. філол. наук, доц. Петро Дрогомирецький, канд. філол. наук, доц. Ірина 

Ілійчук (Івано-Франківськ) 



 

5 

Валентно-інтенційні структури локативних дієслів: на матеріалі 

української,англійської та китайської мов 

 

 

Канд. філол. наук, доц. Олена Пелехата (Івано-Франківськ) 

Метод мовної біографії і перспективи аналізу вітальності мови національної 

меншини на пограниччі 

 

Канд. філол. наук, доц. Мар’яна Барчук-Галик (Стамбул, Туреччина) 

Мовна політика як чинник гуманітарної безпеки України 

 

Канд. філол. наук, доц. Дрина Мицан, канд. філол. наук, доц. Оксана Корпало 

(Івано-Франківськ) 

Porównawczo-semantyczna charakterystyka frazeologizmów z komponentem 

"wątroba" w językach słowiańskich 

 

Канд. філол. наук, доц. Уляна Паньків (Івано-Франківськ) 

Номінативне поле концепту BEATUS у латинській мові 

 

Канд. філол. наук, доц. Любов Пена (Івано-Франківськ) 

Мовознавча термінологія в "Нарисах з української синтакси" Сергія 

Смеречинського 

 

 

24 вересня 2021 р. 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 3. Граматична семантика 

 

Початок о 10 год. 

 

Модератор: 

Володимир Барчук (доктор філологічних наук, професор) 

 

Д-р філол. наук, проф. Барчук В.М. (Івано-Франківськ) 

Часопростір у «Палімпфетах» Василя Стуса 

 

Канд. філол. наук, доц. Олексій Воробець (Івано-Франківськ) 

Поширювальна рамка в системі поширених речень сучасної української мови 

 

ВИСТУПИ 

 

Канд. філол. наук, доц. Наталія Магас (Івано-Франківськ) 

Функційно-семантичні особливості інкомплетивів 
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Канд. філол. наук, доц. Яна Остапчук (Івано-Франківськ) 

Епістемічна модальність як семантична категорія 

 

Канд. філол. наук, доц. Наталія Щербій (Івано-Франківськ) 

Рекційні властивості гібридних форм дієслова у слов’янських мовах 

 

Канд. філол. наук, доц. Мар’яна Ковбанюк (Івано-Франківськ) 

Семантичні опозиції у становленні соціальної ідентичності: на матеріалі 

художнього твору Н. Матьє "Leurs enfants après eux" 

 

Канд. філол. наук, доц. Наталія Куравська (Івано-Франківськ) 

Дезидератив у семантико-синтаксичній структурі речення 

 

Канд. філол. наук, доц. Христина Монастирська (Івано-Франківськ) 

Алегорія та символ: лінгвокультурний аспект 

 

Канд. філол. наук, доц. Христина Петрина (Івано-Франківськ) 

Функціонування мовної гри в українських постмодерністських художніх 

текстах 


