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Міжнародна наукова конференція молодих україністів  

„Українська культура має силу” 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

23.05.2022 

Ul. Dobra 55 sala 3120 

Link: meet.google.com/gby-vpgv-ddb 

9.30 – ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  dr Katarzyna Jakubowska Krawczyk, prof. UW dr hab. 

Iryna Kononenko, prof. dr hab. Natalia Jasakowa prof. Svitłana Kovpik, prof. dr hab. Anatolij 

Zahnitko 

 

9.45 –  10.10 Проф. др габ. Олена Галета (Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Uniwersytet Warszawski) Культура як причетність: свідчення з 1920-х 

10.10 – 10.30 – др Лариса Колібаба (Інститут української мови НАНУ, Uniwersytet 

Warszawski) "Словник дієслівного керування" як новаторська лексикографічно-граматична 

праця 

10.30 – 10.50 др Зінаїда  Косицька (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Warszawski) Нові наукові видання 

з історії декоративного мистецтва України 

 

 

ДЕНЬ  1. 23.05.22 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СЕКЦІЯ 

 

1. Link: meet.google.com/awf-vbkz-qxv 

 

11:00 – початок роботи секції, головують, Марта Замбжицька, Людмила Біленька 

 

 

11:00 – 11:15 Weronika Jeleńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), «Girl 

power!» – o silnych Ukrainkach z książki Marka Liwina i Kateryny Babkiny «Сила дівчат: 

маленькі історії великих вчинків» 

11:15 – 11:30 Шимон  Ґонсьоровські (Варшавський університет), Образ  війни на Донбасі 

у творчості Володимира Рафєєнко 

 



11:30 – 11:45 Людмила Біленька (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка), «Дім, у якому ти плакала, уже ніколи не буде зовсім чужим». Війна й жінка в 

романі «Доця» Тамари Горіха Зерня. 

11:45 – 12:00 Богдан Хіхлушко (Київський університет імені Бориса Грінченка), Сенс 

життя у кризові часи: екзистенційні пошуки ліричного героя Юрія Іздрика 

12:00 – 12:15 Вікторія Лихацька (Бердянський державний педагогічний університет), 

Особливості творення образу жінки в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» 

12:15 – 12:30  Катерина Бондар (Криворізький державний педагогічний університет), 

Своєрідність зображення воєнних дій на Сході України у романі Світлани Талан 

«Повернутися дощем» 

12:30 – 12:45 Matylda Maszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Człowiek wobec historii – 

Pawło Arje «Na początku i na końcu czasów» 

 

12:45 – 13:00  Вероніка Пирог (Волинський національний університет ім. Лесі Українки), 

Моделювання образів відомих особистостей в аудіопроєкті «Непам'ятники» 

 

13:00 – 13:15  Козлова Анастасія (Бердянський державний педагогічний університет), 

Відображення образу воєнної медсестри в американській та українській літературі ХХІ 

століття  

13:15 – 13: 45 Марія Русановська (Львівський національний університет імені Івана 

Франка), Чорнобиль як «непроста» тема в літературі для дітей (на матеріалі твору «Квіти 

біля четвертого» Катерини Міхаліциної) 

 

13:45 – 14:00 дискусія 

 

2. Link: meet.google.com/gdo-orjs-dgk 

 

14: 00 початок роботи секції, Головують: Валентина Соболь, Ірина Смаровоз 

 

14:00 – 14:15  Сатмарі Сабіна Чепанне (Будапештський університет ім. Лоранда Етвеша, 

Угорщина), До питання угорсько-українських літературних відносин (З архівних матеріали 

Шари Каріґ) 

14:15 – 14:30  Ольга Петренко-Цеунова (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Місто як національна ознака в українській літературі 

14:30 – 14:45  Ангеліна Павлюк (Прикарпатський національний університет  імені Василя 

Стефаника), Українська література як джерело духовності юного покоління 

14:45 – 15:00 Ірина Смаровоз (Бердянський державний педагогічний університет), Роль 

засобів кінопоетики у моделюванні повсякденності (за текстами І. Роздобудько та М. 

Ґретковської) 



15:00 – 15:15  Ольга Федько (Запорізький державний медичний університет), Символіка 

роману Л. Горлача «Руїна» у постколоніальному прочитанні 

15:15 – 15:30  Катажина Пастушка (Варшавський університет), Сучасна адаптація 

оповідання Івана Франка «Герой поневолі» 

 

15:30 – 15:45  Діана Кичан (Волинський національний університет імені Лесі Українки), 

Підляські говірки в художніх та публіцистичних текстах як основа формування підляської 

літературної мікромови 

15:45 – 16:00 Ольга Подволоцька (Національний університет Києво-Могилянська 

академія), Відтворення образного моделювання світу в романі І. Шоу «Вечір у Візантії» в 

україномовному перекладі 

16:00 – 16:15  Ярослава Муравецька (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України), Риси українського національного характеру та його відмінність від 

великоруського типу (за працею Івана Нечуя-Левицького  «Непотрібність великоруської 

літератури для  України і для Слов’янщини») 

16.15 – 16.30 дискусія 

 

ДЕНЬ 2 24. 05.2022 

3. Link: meet.google.com/ubt-owyf-syr 

10:15 – початок роботи секції, головують, Пауліна Олеховська, Ольга Смольницька 

 

10:15 – 10:30 Катерина Білобровська (Криворізький державний педагогічний 

університет), Концепт «козак» як маркер національної ідентичності творчості Б. 

Антоненка-Давидовича 

10:30 – 10:45   Леся Сухіна (Криворізький державний педагогічний університет), Роксолана 

як вічний образ світової літератури 

10:45 – 11:00 Олена Пелешенко (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Особливості рецепції візантійських ходінь до раю в українській середньовічній 

літературі 

11:00 – 11:15 Марія Микулич (Хмельницький національний університет), Історична 

пам’ять як основа жанрово-тематичної цільності роману Р.Іваничука «Мальви» 

11:15 – 11:30  Ольга Смольницька (Київський літературно-меморіальний музей Максима 

Рильського (м. Київ, Україна)), Вибрані античні та біблійні образи в неокласичному 

поетичному дискурсі (Максим Рильський, Микола Зеров та ін.) та в зіставленні з рецепцією 

Лесі Українки 



11:30 – 11:45 Aнна Сезоненко (Криворізький державний педагогічний університет), 

Біблійні алюзії та ремінісценції у малій прозі Галини Пагутяк 

 

11.14 – 12.00 Аліна Новохатько (Криворізький державний педагогічний університет), 

Трансформація філософських ідей С. К’єркегора в романі   «Невеличка драма» В. 

Підмогильного 

 

12.00 – 12.15 Марія Лабик (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

Національна ідея в праці Юрія Липи «Бій за українську літературу» 

 

12.15-12.45 – дискусія 

 

СЕКЦІЯ КУЛЬТУРА-СУСПІЛЬСТВО 

ДЕНЬ 1 23.05.2022 

 

1. Link: meet.google.com/tad-grpx-qic 

 

11:00 – початок роботи секції, головують, , Вероніка Пирог, Mateusz Grzegorczyk  

 

11:00 – 11:15 Ярослава Воробйова (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ), Взаємовплив української та світової культур 

 

11:15 – 11:30   Sławomir Kirdzik (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), 

Doświadczenie ważnych procesów historycznych na przykładzie historii mówionej z 

powojennego Lwowa – próba analizy badań prof. Hałyny Bodnar z perspektywy antropologii 

historycznej 

 

11:30 – 11:45 Ольга Михайленко (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ), Культурні цінності українців і їхнє значення в 

міжкультурній комунікації. 

 

11:45 – 12:00 Денис Куценко (Гуманітарна Академія ім. Ґєйштора в Пултуську), Неурядові 

актори історичної політики у Харкові після 2010 року 

 

12:00 – 12:15 Лілія Кузьменко (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ), Тема культури в українських масмедіа 

 

12:15 – 12:30  Анастасія Смик (Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний  

комплекс №9 Луцької міської ради»; Волинська обласна Мала академія наук України), 

Конференції до річниць видатних особистостей як спосіб пошанування їхньої пам’яті 

 

12:30 – 12:45 Юлія Берегова (Національний педагогічний університет ім. М. П. 

Драгоманова. Київ), Становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні: історико-

культурологічний аспект 

 



12:45 – 13:00  Катерина Ілюхіна (Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка), Значення діяльності «Українського балету» В. Авраменка у США  для 

української діаспори та американської спільноти - досвід для сьогодення 

 

13:00 – 13:15  Костянтин Рибалка (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ), Українські засоби масової інформації через призму 

культурних засад  

 

13:15 – 13:30 Олег Остап`юк (Львівський національний університет ім. Івана Франка) 

Спорт на сторінках газети «Діло» (до 1894 року) 

 

13:30 – 13:45  Матеуш Ґжеґорчик (Варшавський університет), Пісня як літературний жанр. 

Сучасні інтерпретації фольклорних мотивів на прикладі пісень «Шум», «1944», «Wild 

Dances» 

 

13:45 – 13:00 дискусія 

 

 

13:00 – 14:00 Перерва 

  

2.  meet.google.com/gqo-tiyf-vii  

 

14: 00 початок роботи секції, головують: Олена Денисевич, Зінаїда Косицька   

 

 

14:00 – 14:15  Ксенія Ідрічан (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), 

Польсько-український поетичний слем в реп-культурі: компаратив інтермедіальних студій 

 

14:15 – 14:30  Олена Денисевич (Державний  університет «Житомирська політехніка»), 

Досвід війни в усній розповіді: когнітивний аспект 

 

14:30 – 14:45  Кароліна Якименко (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Реалізація та потенціал сторітелінгу як інструменту сучасного наукового 

дискурсу 

14:45 – 15:00 Аліна Самойленко, Валерія Плічко (Національний університет «Києво-

Могилянська академія»), Українські воєнні меми та проблеми їх перекладу англійською 

мовою 

 

15:00 – 15:15  Анна Заяць (Волинський національний університет ім. Лесі Українки), 

Вербалізація прохань у молитовних текстах за мир в Україні 

 

15:15 – 15:30  Олександр Довгаль (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Мовна політика в Україні до і під час війни 

 

15:30 – 15:45  Анастасія Вуж (Національний Університет «Києво-Могилянська академія»), 

Мовний ландшафт міста Вінниці 



 

15:45 – 16:00 Олеся Осередович (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 

Війна минулого і сьогодення в усних історіях самовидців (сюжетно-мотивна, жанрова і 

поетикальна самобутність меморатів) 

 

16:00 – 16:15 Юрій Ванін (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 

Мовна ситуації Кіровоградщини та вплив на неї повномасштабної війни з РФ 

 

16:15 – 16:30 Ольга Сідько (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 

Мовностилістичні особливості сучасних українських художніх фільмів 

 

16:30 – 16:45    Підсумки. Завершення роботи секції. 

 

 

МОВОЗНАВЧА СЕКЦІЯ  

 

 

День 1. 23.05.2022 

1. meet.google.com/wtn-wqcv-dgw 

 

11:00 – початок роботи секції, головують: Maria Biławicz, Юлія Макарець 

 

11:00 – 11:15 Катерина Близнюк, кандидат філологічних наук (Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»), Асоціативний образ Батьківщини у мовній картині світу 

української молоді 

 

11:15 – 11:30 Олексій Воробець, кандидат філологічних наук (ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»), Об’єктно-суб’єктні функції 

поширювачів структурної моделі речення 

 

11:30 – 11:45 Ганна Демиденко, кандидат філологічних наук (Криворізький державний 

педагогічний університет), «Суспільна потреба та перспективи етнофразеологічних 

досліджень в Україні» 

 

11:45 – 12:00 Наталія Магас, кандидат філологічних наук, доцент (ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), Semantyczno-

syntaktyczny potencjał predykatów змусити / змушувати, zmusić / zmuszać w werbalizacji 

znaczeń irrealnych 

 

12:00 – 12:15 Юлія Макарець, кандидат філологічних наук (Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова), «Паляниця-захисниця»: національний мовний 

символ і мовна норма в умовах війни 

 



12:15 – 12:30 Євген Редько, кандидат філологічних наук (Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна), До питання про генезу та природу українських арґо 

 

12:30 – 12:45 Іванна Цар, кандидат філологічних наук (Інститут української мови НАН 

України), Українська мова у сприйнятті молодих українців у контексті сучасних суспільних 

подій 

 

12:45 – 13:00 Марія Висоцька, аспірантка ІІ курсу (Львівський національний університет 

імені Івана Франка), Відапелятивні ойконіми на -івка ХХ–ХХІ ст. 

 

13:00 – 13:15 Надія Іонане, аспірантка III курсу (ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»), Вербалізація емоції гнів (на матеріалах українських 

та англійських лінгвокультур) 

 

 

13:15 – 13:30 Maria Biławicz (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Doktorska Nauk 

Humanistycznych), Пісенний контент в методиці викладання української мови як іноземної 

 

13:30 – 13:45 дискусія 

 

13:45 – 14:00 перерва 

 

2. meet.google.com/cob-pono-wif 

 

14: 00 –початок роботи секції, головують:, Лариса Колібаба Тамара Мандич 

 

14:00 – 14:15 Валентина Балаж (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Прагмалінгвістичний аналіз евфемізмів масмедійного дискурсу (на матеріалі 

інтернет-видання «BBC News Україна») 

 

14:15 – 14:30 Владислава Барнякова (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Англійська мова як lingua franca у світлі прагматичної науки 

 

14:30 – 14:45 Тамара Мандич, аспірантка ІІІ року навчання (Херсонський державний 

університет), Вербалізація елементів української культури у спортивному медійному 

просторі 

 

14:45 – 15:00 Олександр Богомолець-Бараш (Науково-навчальний інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Репрезентація 

семантичного поля КУЛЬТУРА концепту ЄВРОПА в українській мові XVI – першої 

половини XVII ст. 

 



15:00 – 15:15 Світлана Бойко (Волинський національний університет імені Лесі Українки), 

Функційно-семантичні параметри ключових лексем у молитвах за мир в Україні 

 

15:15 – 15:30 Наталія Бородкіна (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Cинтаксичні засоби вираження суб’єктивної модальності в малій прозі Миколи 

Хвильового 

 

15:30 – 15:45 Анна Войленко (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), Лінгвістичні форми ґендерних стереотипів українців у 

контексті міжкультурної комунікації 

 

15:45 – 16:00 Дар’я Гуральчук (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Реалізація семантичної опозиції 'тут' – 'там' в українському та англійському 

фольклорі 

 

16:00 – 16:15 Анастасія Дородна (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Лексеми white і білий: семантичні зміни в сучасних контекстах 

 

16:15 – 16:30 Анна Краснікова (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Лінгвокреативність українських Youtube-блогерів 

 

16:30 – 16:45 Олена Краснова (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), Евфемізми в українському економічному дискурсі: 

особливості вживання 

 

16:45 – 17:00 Юлія Мартинишин (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Особливості мови регіональної преси 40-х рр. (на прикладі газети «Бережанські 

вісті») 

 

17:00 – 17:15 Катерина Музика (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), Мовні особливості промов Володимира Зеленського в 

умовах російсько-української війни 

 

17:15 – 17:30 Лілія Пивовар (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини), Ґендер у ковід-лексиці української та польської мов 

 

17:30 – 17:45 Підсумки. Завершення роботи секції 

 

 

ДЕНЬ 2. 24.05.2022 

 

3.  meet.google.com/ymo-nkfu-egw  

 



10:15 –початок роботи секції, головують: Марія Русановська, Мarta Saniewska 

 

10:15 – 10:30 Зіта Попович (Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ), 

Дослідження наслідків двомовності серед учнів 10–11 класів середніх шкіл Закарпаття з 

українською та угорською мовами навчання 

 

10:30 – 10:45 Катерина Савицька (Рівненський державний гуманітарний університет), 

Лексикографічний аспект словотворчості Валентини Люліч 

 

10:45 – 11.00 Валерія Сергєєва (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), «Українська абетка» Георгія Нарбута 1917 р.: звукосимволічний та 

орфографічний виміри 

 

11:00 – 11:15 Ольга Сідак (Національний університет «Києво-Могилянська академія»),  

„Авторизовані конструкції інференційності в щоденникових записах Олеся Гончара” 

 

11:15 – 11:30 Ольга Сідько (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 

«Мовностилістичні особливості сучасних українських художніх фільмів» 

 

11:30 – 11:45 Валерія Свинцицька (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), «Гастрономічна лексика як об’єкт англо-українського 

перекладу» 

 

11:45 – 12:00 Анна Федорова (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова), „Комунікативні стратегії і тактики у мовленні сучасних українських 

політичних технологів і експертів” 

 

12:15 – 12:30 Ольга Федорчук (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), «Найменування продуктів харчування в українському 

рекламному дискурсі» 

  

12:30 – 12:45 Вікторія Хан (Національний університет біоресурсів і природокористування 

України), «Труднощі перекладу українських реалій» 

 

12:45 – 13:00 дискусія 

 

13:00 – 13:30 перерва 

 

 

4.  meet.google.com/hxk-ndcb-pyv 

 

14: 00 – початок роботи секції, головують: Соломія Юревич, Katarzyna Gajda 

 



14:00 – 14:15 Валентина Хатьонка (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України), Семантика евфемізмів для називання ворога в сучасному 

українському лінгвокультурному просторі 

 

14:15 – 14:30 Кім Су Хюн (Навчально-науковий інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка), Внесок А. Кримського у формування 

української термінології діахронічної лінгвістики 

 

14:30 – 14:45 Софія Штука (Національний університет біоресурсів і природокористування 

України), Недоліки перекладу українського дубляжу фільму «Гаррі Поттер та 

філософський камінь» 

 

14:45 – 15:00 Соломія Юревич (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»), Емоційно-оцінна лексика в програмах телевізійних новин 

 

15:00 – 15:15 Підсумки. Завершення роботи секції  

 


