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Організаційний комітет 

Ярослав Гарасим – професор, доктор філологічних наук, проректор з 

науково-педагогічної роботи  

Святослав Пилипчук – доктор філологічних наук,  

декан філологічного факультету  

Галина Мацюк – професор, доктор філологічних наук 

Адріана Чучвара – кандидат філологічних наук, доцент 

Оксана Бутковська – асистент  

Мар’яна Салецька – аспірант  

Анна Галас – асистент  

Лада Рослицька – доктор, консультант стратегічних  

комунікацій DCAF 

Юрій Кирилич – кандидат економічних наук, «Проект №1» 

Юрій Космина – «Проект №1»  
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КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

15 грудня 2016 р. 

 

08:00–09:00  Реєстрація учасників конференції, ауд. 207 (факультет 

міжнародних відносин, вул. Січових Стрільців, 19) 

09:00–13:30  Пленарне засідання, ауд. 205 (конференц-зал) 

11:30–11:45 Перерва на каву, ауд. 207 

13:30–14:30 Перерва на обід 

14:30–18:00 Засідання секцій (головний корпус університету, 

вул. Університетська, 1) 

Секція № 1 (ауд. 312) 

Секція № 2 (ауд. 305)  

14:00–16:00 Студентські дискусійні групи:  

№ 1 (ауд. 308), № 2 (ауд. 246 а), № 3 (ауд. 246 б),  

№ 4 (ауд. 121 а) 

 

16 грудня 2016 р. 

 

09:00–13:00 Засідання секцій (головний корпус університету, 

вул. Університетська, 1) 

Секція № 3 (ауд. 312) 

Секція № 4 (ауд. 305) 

14:00–17:00 Пленарне засідання (Дзеркальна зала університету) 

17.00     Зустріч з іногородніми учасниками конференції 

18:00–20:30 Святкова вечеря, ресторан «Маестро»,  

вул. Листопадового Чину, 6 

 

 

 

 

 

 

Регламент: 

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв. 

Доповідь на студентській секції – 10 хв. 
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15 грудня 2016 р. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(ауд. 205, конференц-зал факультету міжнародних відносин) 

09:00–13:30 

 

Відкриття  

Міжнародної соціолінгвістичної конференції – Львів 2016 

“Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури 

безпеки: Україна і світ”  

 

 

09:00–09:20 Володимир Мельник, ректор Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

   Святослав Пилипчук, декан філологічного факультету 

   Галина Мацюк, проф., д-р філол. наук 

09:20–9:40  Іванна Климпуш-Цинцадзе,  

віце-прем’єр-міністр із питань європейської та  

євроатлантичної інтеграції України 

09:40–10:00 Наталія Немилівська, директор Центру інформації та  

документації НАТО в Україні. Розбудова системи  

стратегічних комунікацій в Україні. 

10:00−11:00 Марк Леті, спеціаліст із стратегічної комунікації  

НАТО. Стратегічна комунікація та безпека. 

11:00–11:30  Д-р Лада Рослицька, консультант стратегічних  

комунікацій DCAF. Образ України в західних засобах  

масової інформації. 
11:30–11.45 Перерва на каву 

11:45−12:15 Доц. Валерій Король, доц. Григорій Любовець,  

Лінгвістичний науково-дослідний центр Військового  

інституту Київського національного університету імені  

Тараса Шевченка. Національна безпека та її  

інформаційна складова. Контент як інструментарій  

гібридно-месіанських агресій. 

12:15–13:15  Д-р Сюзан Грасман (Швейцарія). Мова і групова  

ідентичність у розвитку дитини.  

13:15–13.30 Відповіді на питання 

13:30–14:30 Обід 
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15 грудня 

14.30–18.00 

СЕКЦІЯ 1 (ауд. 312)  

МОВА, КОМУНІКАЦІЯ, УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:  

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

 

Головує: проф. Лариса Масенко  

 

Матис Роман (Львів). Українська мова – конкурентна перевага 

та інструмент національної безпеки. 

Руда Олена (Київ). Мовна самоідентифікація українців як фактор 

національної безпеки. 

Ковтюх Світлана (Кропивницький). Проблема перейменування 

топонімічних об’єктів Кіровоградщини в аспекті національної безпеки.  

Коротич Катерина (Харків). Радянський політичний дискурс: 

засоби персуазивного впливу (на матеріалі української преси). 

Кирилюк Ольга (Кропивницький). Лінгвальне відображення 

оцінного ставлення до опонента в контексті воєнної пропаганди (на 

матеріалі дискурсу українських та російських ЗМІ 2014–2016 рр.). 

Мартос Світлана (Херсон). Мова, політика і самоідентифікація 

студентської молоді (на матеріалі анкетування у вищих навчальних 

закладах Херсона). 

Демченко Володимир (Херсон). Політична комунікація і 

суспільні цінності як чинник національної безпеки (на матеріалі 

дискурсу міжособистісної комунікації жителів Херсонщини). 

Гавриш Марія (Хмельницький). Реалізація мовної політики на 

місцевому рівні: досвід м. Хмельницького. 

Брага Ірина (Суми). Про природу двоїстої етномовної 

ідентичності на Пограниччі: досвід Сумщини. 

Єщенко Тетяна (Львів). Українська мова в Донецьку 1990–

2014 рр.: соціолінгвістичний аспект. 
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15 грудня 

14.30–18.00 

СЕКЦІЯ 2 (ауд. 305) 

МОВА, КОМУНІКАЦІЯ, УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

 

      Головує: доц. Вікторія Ригованова 

 

Гнатюк Лідія (Київ). Політика, національна ідентичність і 

культура історичної пам’яті: лінгвістична перспектива аналізу. 

Горда Оксана (Львів). Політичний чинник як рушій наукової 

комунікації: Галичина другої половини ХІХ ст. 

Дуда Леся (Львів). Імʼя новонародженого та національна 

ідентичність у першій половині ХХ ст. (на матеріалі метричних книг). 

Ригованова Вікторія (Київ). Локальна ідентичність vs мовна 

ідентичність: досвід взаємодії в сучасній Україні. 

Михальчук Оксана (Київ). Мовно-інформаційний простір 

етномовних спільнот в Україні. 

Цар Іванна (Київ). Проблеми мовної ідентичності в Київському 

молодіжному середовищі. 

Черкес Надія (Львів). Мова – виразник менталітету українців. 

Забуранна Ореста (Львів). Варіативність реквестивних стратегій 

залежно від соціального статусу співрозмовника в українській та 

японській мовах: зіставний аспект. 

Дзябко Юлія (Японія). Засади укладання «Навчального японсько-

українського словника соцілінгвістичних термінів». Випуск 1. 

Термінологічне поле «мовна політика». 

Салецька Мар’яна (Львів). Дискурс політичного лідера: 

формально-семантичні та комунікативно-прагматичні показники 

прецедентних імен (на матеріалі української, польської та французької 

мов). 

Скіба Наталія (Київ). Поняття білінгвізму та диглосії в 

сучасному мовознавстві. 

Флорінська Світлана (Кропивницький). Фразеологізми як 

спосіб відображення воєнного протистояння. 
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16 грудня 2016 р. 

09:00–13:00 

СЕКЦІЯ 3 (ауд. 305) 

МОВА, ПОЛІТИКА, КОМУНІКАЦІЯ: 

ВЗАЄМОВПЛИВИ В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ 

 

Головує: проф. Людмила Васильєва  

 

Васильєва Людмила (Львів). Вплив суспільно-політичних змін на 

мовні зрушення південнословʼянського регіону. 

Комісаров Костянтин (Київ). Політична коректність як 

лінгвопрагматична стратегія (на матеріалі сучасної японської мови).  

Довбуш Ольга (Тернопіль). Соціокультурний контекст і переклад: 

лінгвістичні показники. 

Олійник Ірина (Тернопіль). Мова та ідеологія: маркери в текстах 

шкільних підручників (на матеріалі українських та англійських видань). 

Галас Анна (Львів). Мультимодальний дискурс пропаганди: 

лінгвосоціокультурні аспекти аналізу. 

Дяків Христина (Львів). Політичне відеоінтерв’ю: комунікативні 

невдачі в українській та німецькій мовах. 

Кузик Христина (Львів). Німецький політичний дискурс: основні 

принципи маніпуляції масовою свідомістю. 

Албул Ольга (Львів). Мовлення болгарських політиків і досвід 

вивчення політичної комунікації в аспекті культури мови. 

Хрущ Ігор (Львів). Турцизми у дискурсі ЗМІ як один із маркерів 

мовної ситуації у сучасній Болгарії. 

Гонтарук Лариса (Львів). Стереотип «чужі країни» у свідомості 

та мовній практиці російського священика. 

Ємчура Наталія (Львів). Неологізми в чеській суспільно-

політичній лексиці: кількісні і якісні характеристики тематичних груп. 

Мостова Олена (Львів). Мовні особливості мандрівних нотаток 

сучасної блогосфери (на матеріалі блогів українською, англійською та 

японською мовами). 
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16 грудня 2016 р. 

09:00–13:00 

СЕКЦІЯ 4 (ауд. 312) 

КОМУНІКАЦІЯ В СУСПІЛЬСТВІ:  

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Головує: проф. Світлана Соколова  

 

Літинський Святослав (Львів). Законодавча перспектива 

забезпечення прав україномовних споживачів. 

Гулай Василь (Львів). Соціально-комунікаційні стратегії й 

тактики протидії інмутаційному інформаційно-психологічному впливу 

в умовах гібридної війни як інструментарій системи забезпечення 

національної безпеки України. 

Шпарик Христина (Львів). Вплив культурних чинників на 

сучасні тенденції економічного розвитку країн світу. 

Зубрицька Дарія (Львів). Виборча агітація як форма політичної 

комунікації. 

Романюк Світлана (Варшава). Комунікація в українському 

суспільстві: міждисциплінарні аспекти аналізу. 

Савельєва Любов (Миколаїв). Комунікація в суспільстві: 

методологічні засади дослідження в соціолінгвістиці. 

Нечипоренко Богдан (Київ). Алгоритм аналізу сугестогенних 

текстів (на матеріалі китайських політичних ЗМІ). 

Ляшук Анна (Кропивницький). Особливості мовних маніпуляцій 

у комунікації політичних лідерів (на матеріалі передвиборчих промов 

Хіларі Клінтон). 

Бутковська Оксана (Львів). Термінологічне поле політична 

комунікація: навколоядерна зона та периферія (на матеріалі української, 

польської та англійської мов). 

Чучвара Адріана (Львів). Мітингова промова крізь призму 

опозиції свій – чужий: контент-аналіз виступів політиків під час 

Євромайдану 2013–2014 рр. 

Сукаленко Тетяна (Київ). Типаж «чиновник» у сучасних 

соціолінгвістичних інтерпретаціях. 

Бурак Віра (Львів). Передвиборча комунікація: 

лінгвопрагматичний підхід до висвітлення традиційної сімʼї як цінності 

в промовах українських політичних лідерів. 
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16 грудня 2016 р. 

14:00–17:30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Дзеркальна зала 

 

Взаємодія понять «мова», «комунікація», «політика», 

«національна безпека» як підґрунтя для дослідження питань 

стратегічної комунікації в соціолінгвістиці 

 

14:00–14:25 член-кореспондент НАН України, д-р філол. наук,  

проф. Анатолій Загнітко (Вінниця). Соціолінгвістичні  

та соціополітичні технології мовно-інформаційної  

агресії.  

14:25–14:45 д-р філол. наук, проф. Галина Мацюк (Львів).  

Стратегічний наратив мова – національна ідентичність:  

конструювання на пострадянському просторі. 

14:45−15:10. д-р філол. наук, проф. Соколова Світлана (Київ).  

Координація досліджень територіальних особливостей  

функціонування української мови як державної. 

15:10−15.35. д-р філол. наук, проф. Лариса Масенко (Київ).  

Роль локальних мовно-культурних особливостей  

міських середовищ у політичному розвитку України. 

15:35–16:00 канд. філол. наук, провідний науковий співробітник  

Леся Ажнюк (Київ). Лінгвістична діагностика заклику  

у справах про посягання на територіальну цілісність і  

національну безпеку. 

16:00–16:15. Питання та відповіді 

16:15–17:00 Звіти керівників секцій 

   Звіти керівників студентських дискусійних груп 

Ухвала конференції 

Закриття конференції 

17:00  Зустріч іногородніх учасників конференції в ауд. 343 

18:00  Вечеря 
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Студентські дискусійні групи 

15 грудня 2016 р. 

14:00–16:00 

 

Методика проведення: 

– студенти обмінюються результатами своїх досліджень;  

– разом із модератором студенти обговорюють одне спільне 

питання, пов’язане з розумінням національної безпеки. 

    

Дискусійна група 1 (ауд. 308) 

Мова, політика і комунікація в українському суспільстві: 

жанрові, лексико-стилістичні та соціолінгвокогнітивні показники 

  

Питання для обговорення: «У чому полягає зв’язок політичної 

комунікації і національної безпеки держави?» 

 

Модератор – д-р Лада Рослицька 

 

Жомірук Євгенія (Хмельницький, 5 курс). Законодавче 

врегулювання функцій української мови у сфері послуг 

м. Хмельницького. 

Горда Олена (Львів, 5 курс). Виборчий дискурс: 

лінгвостилістичний аналіз програм політичних партій. 

Дубініна Аліна (Львів, 4 курс). Мова і вибори 2014–2015 рр.: які 

засоби впливу на виборця?  

Остап’юк Олег (Львів, 3 курс). Виборчий дискурс: жанри і їх 

мовні особливості.  

Марійко Ольга (Львів, 3 курс). Реклама як жанр політичної 

комунікації: лексичні ознаки. 

Семеряк Христина (Львів, 6 курс). Мова та ідеологія: назви 

програм політичних партій крізь призму контент-аналізу. 

Туряниця Ольга (Ужгород, 6 курс). Лінгвістичний ландшафт 

Закарпаття: динаміка змін (1991–2016 рр.). 

Рєзнік Світлана (Харків, 3 курс). Дискурс політичного лідера: 

метафора як засіб впливу на аудиторію (на матеріалі промов Премʼєр-

міністра України А. Яценюка). 

Кузнєцова Катерина (Львів, 5 курс). Мовна особистість 

політичного лідера: семантичний аспект (на матеріалі промов 

Президентів України). 

Ктіторова Анастасія (Львів, 4 курс). Мова політичного лідера: 

засоби навіювання у матеріалах виступів В. Путіна (2012–2015 рр.). 



11 

 

Самолюк Юлія (Львів, 4 курс). Лінгвістична експертиза 

політичного тексту як мовознавча проблема: пошуки теоретичного 

підґрунтя та методів аналізу. 

Цюпак Роксолана (Львів, 2 курс). Шляхи утвердження державної 

мови як мови міжнаціонального спілкування: аналіз анкет респондентів 

Городоцького району Львівської області. 

Сідлецька Діана (Львів, 2 курс). Шляхи утвердження державної 

мови як мови міжнаціонального спілкування: аналіз анкет респондентів 

Барського району Вінницької області. 

 

Дискусійна група 2 (ауд. 246 а) 

Мова, громадська думка і пропаганда: 

взаємодія в умовах української дійсності 

 

Питання для обговорення: «Мова, суспільна думка, пропаганда і 

ЗМІ: чому існує зв’язок цих понять із інформаційною безпекою 

держави?» 

 

Модератор – проф. Галина Мацюк 

 

Дехтеренко Христина (Львів, 5 курс). Формування суспільної 

думки про мову під час місцевих виборів 2015 р. (на матеріалі програм 

політичних партій). 

Стадницька Вероніка (Львів, 3 курс). Громадська думка про 

статус і функції мов в Україні (на матеріалі соціологічних опитувань 

2011−2016 рр.). 

Романчишина Лідія (Херсон, 5 курс). Ставлення до мови в 

студентському середовищі після Євромайдану та в умовах АТО (на 

прикладі Херсонського державного університету). 

Манько Олеся (Львів, 4 курс). Інтернет-новини українських та 

російських ЗМІ в період Євромайдану: реалізація мовного впливу на 

читача. 

Василькевич Христина (Львів, 3 курс). Власна назва і війна: 

лінгвістичний аналіз псевдонімів українських воїнів. 

Сарнавська Христина (Львів, 6 курс). Газетний заголовок як 

знаряддя пропаганди (на матеріалі заголовків газети ДНР 

«Новороссия»). 

Гошко Марта (Львів, 5курс). Засоби пропаганди російських ЗМІ 

про події в Україні: лінгвістичний аналіз. 

Вакульська Альона (Херсон, 2 курс). Ефекти впливу як 

інструмент маніпулювання в сучасних медіа. 



12 

 

Мардар’єва Анастасія (Херсон, 2 курс). Замовний контент 

друкованих видань Херсонщини: етичний аспект. 

 

Дискусійна група 3 (ауд. 246 б) 

Мова та ідентичність: історія, сьогодення 

 

Питання для обговорення: «Чому взаємодія мови та ідентичності є 

чинником національної безпеки?» 

 

Модератор – доц. Адріана Чучвара 

 

Коваль Наталія (Львів, 6 курс). Моделі взаємодії мови та 

національної ідентичності в країнах Західної Європи. 

Кушнір Марія (Львів, 6 курс). Білоруський шлях: дві державні 

мови, а які ідентичності? 

Булка Роксолана (Львів, 6 курс). Роль мови у конструюванні 

національної ідентичності: український досвід.   

Боярська Марія (Львів, 6 курс). Галицька ідентичність: міф чи 

реальність? 

Кащук Людмила (Львів, 6 курс). Питання мови та ідентичності у 

програмах політичних партій (на матеріалі президентських і 

парламентських виборів 2014 р.). 

Васильєва Марина (Львів, 3 курс). Мова та національна 

ідентичність на пострадянському просторі: Казахстан.  

 

 

Дискусійна група 4 (ауд. 121 а) 

Мова і політичні актори: взаємодія в інтернет-комунікації 

 

Питання для обговорення: «У чому полягає зв’язок понять «мова», 

«соціальні медіа», «інформаційна безпека»?» 

 

Модератор – асист. Оксана Бутковська  

 

Ткаченко Олеся (Львів, 6 курс). Мови в політичній інтернет- 

комунікації (на матеріалі блогів «Української правди»). 

Бас Юля (Львів, 5 курс). Політична інтернет-комунікація: роль 

адресанта і адресатів. 

Демчук Вікторія (Львів, 3 курс). Лексика коментів до статей про 

мовну ситуацію та мовну політику. 



13 

 

Робак Марія (Львів, 3 курс). Комунікація політик – суспільство: 

мова, пости, коментарі в матеріалах соціальних мереж Facebook, 

Twitter. 
Сопіна Катерина (Харків, 3 курс). Реакція соцмережі 

«ВКонтакте» на комунікацію влади з народом під час Євромайдану: 

прагматичні функції фотожаб. 

Тарас Марія (Львів, 3 курс). Громадська думка про двомовність 

України (на матеріалі соціологічних опитувань). 

Дітчук Катерина (Львів, 3 курс). Блоги як гіпержанр політичної 

інтернет-комунікації: стратегія взаємодії із суспільством. 
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УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ – ЛЬВІВ 2016 

 

Ажнюк Леся – канд. філол. наук, провідний науковий співробітник Інституту 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 

Албул Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Брага Ірина – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. 

Бурак Віра – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Бутковська Оксана – асистент кафедри українського прикладного мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Васильєва Людмила – д-р філол. наук, професор кафедри слов’янської філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Гавриш Марія – канд. філол. наук, доцент кафедри української філології 

Хмельницького національного університету. 

Галас Анна – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики 

ім. Г. Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Гонтарук Лариса – канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Горда Оксана – в. о. доцента кафедри українознавства Львівського 

національного аграрного університету. 

Грасман Сюзан – д-р, Університет прикладних наук (Швейцарія). 

Гулай Василь – д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 

інформації Національного університету «Львівська політехніка». 

Демченко Володимир – канд. філол. наук, кафедра державного управління і 

місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. 

Дзябко Юлія – канд. філол. наук, асистент кафедри сучасної англійської мови 

філологічного факультету Ібарацького християнського університету (Японія). 

Довбуш Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Дуда Леся – канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Дяків Христина – канд. філол. наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації і 

перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Ємчура Наталія – канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Єщенко Тетяна – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 
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Забуранна Ореста – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри сходознавства 

імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Загнітко Анатолій – член-кореспондент НАН України, д-р філол. наук, 

професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської 

філології Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Зубрицька Дарія – канд. політ. наук, провідний науковий спеціаліст 

студентського відділу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Кирилюк Ольга – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

Ковтюх Світлана – канд. філол. наук, професор, завідувач кафедри української 

мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка.   

Комісаров Костянтин – канд. філол. наук, доцент, докторант кафедри 

китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Король Валерій – доцент кафедри військової журналістики, старший науковий 

співробітник Лінгвістичного науково-дослідного центру Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Коротич Катерина – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Літинський Святослав – старший науковий співробітник кафедри 

програмування факультету інформатики та прикладної математики Львіського 

національного уніерситету імені Івана Франка. 

Ляшук Анна – канд. філол. наук, доцент кафедри практики германських мов 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. 

Любовець Григорій – канд. іст. наук, доцент кафедри військової журналістики, 

старший науковий співробітник Лінгвістичного науково-дослідного центру Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Марк Леті – спеціаліст із стратегічної комунікації НАТО. 

Мартос Світлана – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

Херсонського державного університету. 

Масенко Лариса – д-р філол. наук, професор Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

Матис Роман – громадський діяч, керівник ГО «И так поймут!», радник голови 

Львівської обласної держадміністрації з питань розвитку регіону та залучення 

інвестицій. 

Мацюк Галина – д-р філол. наук, професор кафедри загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Михальчук Оксана – канд. філол. наук, старший науковий співробітник 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, відділ мов України. 
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Мостова Ольга – асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава 

Дашкевича Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Немилівська Наталія – директор Центру інформації та документації НАТО в 

Україні. 

Нечипоренко Богдан – канд. філол. наук, асистент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Олійник Ірина – канд. філол. наук, доцент кафедри практики англійської мови та 

методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Ригованова Вікторія – доцент кафедри англійської філології Гуманітарного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Романюк Світлана – канд. філол. наук, кафедра україністики Варшавського 

університету (Польща). 

Рослицька Лада – д-р, консультант стратегічних комунікацій DCAF. 

Руда Олена – канд. філол. наук, науковий співробітник Інституту української 

мови НАН України. 

Савельєва Любов – канд. філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Салецька Марʼяна – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Скіба Наталія – аспірантка відділу стилістики, культури мови та 

соціолінгівстики Інституту української мови НАН України. 

Соколова Світлана – д-р філол. наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України. 

Сукаленко Тетяна – канд. філол. наук, доцент кафедри української словесності 

та культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної 

фіскальної служби України. 

Флорінська Світлана – аспірантка кафедри української мови Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Хрущ Ігор – аспірант Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Цар Іванна – аспірантка Інституту української мови НАН України. 

Черкес Надія – канд. філол. наук, доцент кафедри українознавства Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Чучвара Адріана – канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Шпарик Христина – к. е. н., доцент кафедри економічної теорії факультету 

управління фінансамита бізнесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 
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УЧАСНИКИ СТУДЕНТСЬКИХ СЕКЦІЙ 

Бас Юля – студентка V курсу філологічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  
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