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КАЛЕНДАР РОБОТИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Головний корпус 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

вул. Університетська, 1 

 

Четвер, 19 квітня 

8.00 − 9.00  Реєстрація учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

 студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 343)  

9.00 − 9.30  Відкриття конкурсу 

 Вітальні виступи членів журі (ауд. 312) 

9.30 − 12.00  Доповіді учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

 студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 312) 

12.00 − 13.00  Обід  

13.00 − 15.00  Продовження роботи конференції 

15.00 − 15.30  Перерва 

15.30 − 17.30  Продовження роботи конференції  

18. 30 − 20. 00  Екскурсія історичною частиною Львова / похід в театр 

 

Презентація результатів наукового дослідження − 10 хв. 

Відповіді на запитання − 10 хв. 

 

П'ятниця, 20 квітня 

9.00 − 12.30  Продовження роботи конференції (ауд. 312) 

12.30 − 13.30 Обід 

13.30 − 14.30  Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

 студентських досліджень із соціолінгвістики  

 Закриття ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

 досліджень із соціолінгвістики 
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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УЧАСНИКІВ ІІ ТУРУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 

 

ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ 

 249919KVNV. Мовна свідомість українських учнів з різних соціальних 

груп при вивченні англійської мови на основі веб-ресурсів. 

 «Бенчмаркінг ЛЗ». Бенчмаркінг асортименту лікарських засобів в 

аптеці: вплив мовленнєвого оформлення та візуального образу на 

формування споживницького попиту та ефективність продажів. 

 «Зима 2017». Лінгвонаративні та образно-стилістичні компоненти 

індивідуально-авторського стилю П'єра Мішона (на матеріалі роману «Les 

Onzes»). 

 «Елімінація». Англійські вигуки та їх українські еквіваленти. 

 Концепт «Вина». Вербалізація концепту «вина» в українській мовній 

картині світу. 

 «Зоря». Прецедентні тексти в заголовках сучасних публіцистичних 

статей. 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛІНГВІСТКИ 

 «Big Data». Корпусне дослідження соціолінгвістичного матеріалу. 

 

МОВНА СИТУАЦІЯ І МОВНА ПОЛІТИКА 

 «Блогер». Про мовну ситуацію в Україні: політичні актори і мова в 

інтернет-комунікації (на матеріалі блогів «Української Правди» за 2007 − 

2017 рр. та Zaxid.Net за 2008 − 2017 рр.) 

 «Червоний квадрат». Перейменування міських об'єктів як результат 

дії законів про декомунізацію: досвід Херсона. 

 «Соціоономастика». Соціоономастичні аспекти перейменувальних 

процесів у регіональній топоніміці. 

 «Мови Франції». До питання щодо мовної ситуації у сучасній 

Франції. 

 

МОВА І ПОЛІТИКА 

 «movna osobystist». Соціолінгвістичні, соціокультурні та гендерні риси 

мовного портрету сучасного політичного лідера (на матеріалі виступів П. О. 

Порошенка та Д. Трампа). 

 «Дисфемізми Ляшка». Навмисна евфемізація та дисфемізація в 

сучасному політичному дискурсі (на прикладі промов Олега Ляшка). 

 «Мовний вплив». Мова і політика: лінгвістична експертиза як засіб 

виявлення інтенцій адресантів у комунікації політик – суспільство (на 

матеріалі виступів політичних лідерів РФ). 

 «Революція Гідності». Заклики за часів Євромайдану (на матеріалі 

соціальних мереж «Facebook» і «Twitter»). 
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МОВА І КУЛЬТУРА 

 «Конвалія». Неологізми як засіб відтворення світосприйняття людства. 

 «Феномен». Феномен глютонії. 

 

МОВА І СТАТЬ, МОВА І ВІК 

 «Гендер». Особливості гендерних комунікативних культур у 

військовому середовищі. 

 «Aurea mediocritas». Мовне конструювання гендеру і віку (на 

матеріалі драматичних творів Павла Ар'є). 

 «Дитина». Асоціативні поля назв казкових героїв у свідомості дітей. 

 «Іноземні студенти». Іноземні студенти як окрема соціальна група: 

особливості спілкування. 

 

  МОВА І ЦЕРКВА 

 «Віра». Мова і церква: стратегічні наративи у промовах Патріарха 

Московського і всієї Русі Кирила. 

 

СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВИ 

 «Бакір». Професійна мовна особистість. 

 «Молодь». Студентський соціолект як складник мовної організації 

сучасних молодіжних журналів. 

 «Сандерс». Сленгоніми у соціалекті молоді. 

 «Джміль». Структурно-семантичні особливості лексики футбольних 

уболівальників команд української Прем'єр-ліги. 

«Ківі». Соціолінгвістичні особливості новозеландського варіанту 

англійської мови.  

 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ 

 «AD». Новотвори англомовного академічного дискурсу: 

соціолінгвістичний аспект. 

 «Джоніка». Соціолінгвістичні особливості документного тексту. 

 

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 

ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ 

 

 Тема доповіді : Мовна свідомість українських учнів з різних 

соціальних груп при вивченні англійської мови на основі веб-ресурсів. 

Мета дослідження: «аналіз теоретичного матеріалу та спроба узагальнити 

інноваційні методи викладання іноземної мови та виховання мовної 

свідомості учнів із застосуванням веб-ресурсів». Завдання: «аналіз наявної 
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літератури на визначену тему, виявлення особливостей веб-ресурсів та їх 

вплив на освітній процес в цілому, визначення ролі Інтернету як засобу 

навчання на уроках іноземної мови в середній школі». Структура роботи: 

вступ, розділи «Теоретичні аспекти використання веб-ресурсів у методиці 

викладання іноземних мов», «Мовна свідомість українських учнів різних 

соціальних груп при вивченні англійської мови на основі веб-ресурсів», 

висновки. У списку використаної літератури 21 праця. 

 

 Тема доповіді: Бенчмаркінг асортименту лікарських засобів в 

аптеці: вплив мовленнєвого оформлення та візуального образу на 

формування споживацького попиту та ефективність продажів. Мета 

дослідження відсутня. Завдання: «дослідити рекламні телевізійні ролики на 

наявність нетипових мовних засобів («родзинок») порівняно з іншим 

рекламним продуктом конкурентного простору; дослідити ефективність 

рекламних текстів, слоганів та візуальних образів фармацевтичних засобів; 

підтвердити теорію нашого дослідження щодо аналізу ефективності 

рекламних засобів на прикладі 5 препаратів-брендів групи нестероїдних 

протизапальних препаратів (НПЗП) у вигляді гелю за допомогою 

анкетування». Структура роботи: вступ, розділи «Роль візуального образу та 

мовних засобів у позиціонуванні препаратів Долобене, Диклак Гель, 

Вольтарен Емульгель, Фастум гель та Дип Риліф (візуалізація та мовні 

засоби)», «Соціолінгвальний експеримент з вивчення попиту», висновки. У 

списку використаної літератури 11 позицій. Додаток 1. Анкета (с. 25 − 27); 

Додаток 2 (с. 28). 

 Ключові слова: бенчмаркінг, рекламний слоган, лікарські засоби. 

 

Тема доповіді: Лінгвонаративні та образно-стилістичні компоненти 

індивідуально-авторського стилю П'єра Мішона (на матеріалі роману 

«Les Onzes»). Мета дослідження: «полягає у розкритті наративно-

композиційних особливостей французького прозового тексту доби 

мінімалізму та з'ясуванні образно-стилістичних закономірностей оповіді 

П'єра Мішона в художньому наративі досліджуваного періоду». Завдання: 

«створити науково-критичну панораму дослідження поетики мінімалізму як 

конституента розвитку сучасної французької літератури; уточнити зміст 

поняття «художнього наративу» і його компонентів, а саме «оповіді», 

«оповідача», «фокалізації», «читача» у контексті традиційної наратології; 

окреслити місце та особливості творчості П. Мішона в сучасному 

літературному процесі; визначити специфіку організації оповідного простору 

роману П. Мішона «Les Onze» в екстрагетеродієгетичному й 

екстрагомодієгетичному типах оповіді; розкрити роль наративних 

конституентів: оповідача, оповіді, фокалізації та читача в розгортанні 

концептуального простору роману П. Мішона «Les Onze»; з'ясувати роль 

екфрасису у конструюванні оповідного простору в романі П. Мішона «Les 

Onze»; установити закономірності реалізації діалогу між 
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екстрагомодієгетичним оповідачем та абстрактним читачем як засобу 

творення інтелектуального письма в романі П. Мішона «Les Onze». 

Структура роботи: вступ, розділи «Теоретичні засади вивчення 

індивідуально-стильових особливостей художньої прози П'єра Мішона», 

«Лінгвонаративні та образно-стилістичні особливості творчості П'єра 

Мішона в романі «Les Onze», висновки, додатки: «Фрагменти 

ілюстративного матеріалу, що перевищують 0,2 сторінки» (ст. 40-41). У 

списку використаних джерел 41 праця. Список джерел ілюстративного 

матеріалу 1 позиція.  

Ключові слова: лінгвонаратологія, індивідуально-авторський стиль, 

мінімалізм, оповідний простір, гетеродієгетична оповідь, екфрасис, 

абстрактний читач.  

 

 Тема роботи: «Англійські вигуки та їх українські еквіваленти». 

Мета дослідження: «полягає у дослідженні англійських вигуків та їх 

українських еквівалентів». Завдання: «охарактеризувати вигуки як емотивно-

експресивні одиниці мови; навести класифікацію вигуків англійської мови; 

з'ясувати проблемні аспекти перекладу англійських вигуків на українську 

мову; навести характеристику основних способів перекладу вигуків з 

англійської на українську мову». Структура роботи: вступ, розділи «Вигуки 

англійської мови: поняття, функції та класифікація», «Особливості перекладу 

англійських вигуків на українську мову», висновки. У списку використаної 

літератури 23 праці.  

 

 Тема доповіді: Вербалізація концепту «ВИНА» в українській мовній 

картині світу. Мета дослідження: «провести дослідження концепту «ВИНА» 

на мовно-лексикографічному рівні, визначити когнітивні ознаки етичного 

концепту «ВИНА» в сприйнятті сучасного українця, охарактеризувати мовні 

засоби, які актуалізують ці ознаки». Завдання:«1) з'ясувати значення терміна 

«концепт» у когнітивній лінгвістиці; 2) вивчити особливості методики 

проведення асоціативного експерименту; 3) визначити філософсько-етичні та 

культурологічні характеристики феномену ВИНИ, встановити когнітивні 

ознаки концепту «ВИНА» шляхом аналізу словникових дефініцій; 4) виявити 

за допомогою словників мовні репрезентанти концептуальної змінної ВИНА; 

5) зробити висновки про характер оцінки людиною власної поведінки, 

визначення своєї відповідальності за аморальні дії чи бездію і переживання 

емоції вини в сучасному українському суспільстві». Структура роботи: вступ, 

розділи «Теоретичні засади дослідження етичних концептів в українській 

мовній картині світу», «Вербалізація концепту «ВИНА» в українській мовній 

картині світу», висновки. У списку використаної літератури 31 праця, є 

покликання на 6 словників. 

 

 Тема роботи: Прецедентні тексти в заголовках сучасних 

публіцистичних статей. Мета дослідження: «виявити та схарактеризувати 
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роль та прагматику використання прецедентних текстів в заголовках 

сучасних статей англійською мовою». Завдання: «визначити поняття 

«прецедентний текст», зважаючи на підходи до його вивчення в сучасній 

лінгвістиці; виявити характеристики та джерела прецедентних текстів; 

схарактеризувати поняття заголовків в публіцистичних статтях; виявити 

особливості функціонування прецедентних текстів у заголовках газет; 

схарактеризувати роль прецедентних текстів в заголовках статей на прикладі 

англомовних періодичних видань». Структура роботи: вступ, розділи 

«Прецедентність як феномен мови, свідомості та культури», «Особливості 

заголовків у публіцистичних статтях», «Класифікація та джерела 

прецедентних текстів», «Мовна гра в заголовках як прецедентний текст», 

висновки. У списку використаної літератури 12 покликань. 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛІНГВІСТКИ 

 

 Тема доповіді: Корпусне дослідження соціолінгвістичного 

матеріалу. Мета дослідження: «проаналізувати прийнятність 

прийомів/технік корпусної лінгвістики для соціолінгвістичного 

дослідження». Завдання: «1) виявити суміжність предметної сфери 

соціолінгвістики та корпусної лінгвістики; 2) проаналізувати критичні 

зауваження соціолінгвістів щодо можливостей корпусної лінгвістики в цій 

сфері; 3) розглянути шляхи збагачення методів соціолінгвістики корпусними 

методами; 4) схарактеризувати інструменти корпусної лінгвістики, 

визначивши їх недоліки та переваги; 5) систематизувати досвід проведення 

соціолінгвістичного дослідження на основі корпусу». Структура роботи: 

вступ, розділи «Соціолінгвістика та корпусна лінгвістика: дочки дотику та 

відмінності», «Прикладна сфера корпусної лінгвістики для аналізу 

соціолінгвістичного матеріалу», висновки. У списку використаної літератури  

29 праць. 

 Ключові слова: корпусна лінгвістика, соціолінгвістика, варіативність, 

корпусний менеджер. 

 

МОВНА СИТУАЦІЯ І МОВНА ПОЛІТИКА 

 

 Тема доповіді: Про мовну ситуацію в Україні: політичні актори і 

мова в інтернет-комунікації (на матеріалі блогів «Української Правди» 

за 2007 − 2017 рр. та Zaxid.Net за 2008 − 2017 рр.). Мета роботи: 

«дослідити вибір мов та проблематику публікацій про мовну ситуацію на 

прикладі комунікативної взаємодії блогер-адресати соціальних медіа у 

блогах «Української Правди» (2007-2017 рр.) та Zaxid.netу (2008- 2017рр.)». 

Завдання: «1) розкрити теоретичне підґрунтя проблеми; 2) дослідити 

особливості комунікації блогер-адресати соціальних медіа, зокрема склад 

адресантів як політичних акторів, мови, які вони обирають, а також питання, 

які вони обговорюють у публікаціях про мовну ситуацію та мовну політику в 
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державі». Структура роботи: вступ, розділи «Теоретичні засади дослідження 

проблеми», «Комунікація блогери-адресати соціальних медіа: мови, 

проблематика публікацій», висновки, список використаних джерел. Додатки: 

Додаток А. Діаграми та таблиці (с. 38); Додаток Б. Публікації блогерів про 

мовну ситуацію і мовну політику в Україні в контексті інших тем (с. 39 − 43). 

У списку використаної літератури 45 праць. 

 Ключові слова: мовна ситуація, публічна політика, блог як гіпержанр 

політичної комунікації, групи блогерів-адресантів комунікації, мови 

блогерів, проблематика публікацій. 

 

 

Тема доповіді : Перейменування міських об'єктів як результат дії законів 

про декомунізацію: досвід Херсона. Мета дослідження: «вивчення процесу 

перейменування міського простору, характеристика новостворених геонімів 

міста Херсон». Завдання: «визначити особливості мовної ситуації в Україні 

та на Херсонщині; проаналізувати концепцію державної мовної політики; 

прослідкувати дію законів про декомунізацію на просторах міста Херсона; 

виявити основні ідеї та пропозиції щодо перейменування геонімів міста; 

дослідити систему топонімів та їх класифікації; схарактеризувати 

новостворені та повернені історичні геоніми». Структура роботи: вступ, 

розділи «Питання мовної політики в Україні», «Реалізація законів про 

декомунізацію на просторах міста Херсона», висновки. Список використаних 

джерел − 38 праць. Додатки: Додаток А. Список новостворених геонімів 

(с. 34), Додаток Б. Тематичні групи новостворених геонімів (с. 40), Додаток 

В. Тематичні групи повернення історичних геонімів (с. 41). 

 Ключові слова: мовна політика, концепція державної мовної політики, 

білінгвізм, декомунізація, топонім, геонім. 

 

 Тема доповіді: Соціоономастичні аспекти перейменувальних 

процесів у регіональній топоніміці. Мета дослідження: «з'ясувати загальні 

тенденції та регіональні особливості здійснених перейменувань населених 

пунктів та внутрішньоміських об'єктів Кіровоградщини з позицій закону про 

декомунізацію». Завдання: «1) з'ясувати теоретичні засади соціоономастики; 

2) визначити внутрішньо-та позамовні чинники зміни власних назв 

топонімічних об'єктів; 3) здійснити семантико-структурний аналіз назв 

населених пунктів, репрезентовані в топоніміконі Кіровоградщини; 

4) обґрунтувати та довести випадки порушення принципів номінації, мовних 

норм у процесі перейменування населених пунктів; 5) установити причини 

несприйняття таких явищ і нових топонімів частиною суспільства, деякими 

органами державної влади, місцевого самоврядування». Структура роботи: 

вступ, розділи «Соціоономастичні засади дослідження української 

топонімії», «Перейменування географічних об'єктів Кіровоградщини в 

контексті процесів декомунізації», висновки, додатки Додаток А. Витяг з 

адміністративного позову про визнання незаконною та скасування постанови 
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про перейменування (с. 40), Додаток Б. Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів; Постанова Верховної Ради України від 

19.05.2016 №1377-VІІІ (с. 41), Додаток В. Постанова Верховної Ради України 

про приведення нави міста Кіровоград Кіровоградської області у 

відповідність з вимогами закону "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки" (с. 42), Додаток Г. Список топонімів 

Кіровоградської області, перейменованих внаслідок декомунізації (с.43 − 50). 

У списку використаної літератури 83 назви.  

 Ключові слова: декомунізація, соціоономастика, урбаноніми, топонім, 

перейменувальні процеси, ойконім, ойконімія, лінгвокультурологія, 

топонімія, еколінгвістика. 

 

Тема доповіді: «До питання щодо мовної ситуації у сучасній Франції». 

Мета дослідження: «дослідити закономірності розповсюдження варіантів 

французької мови по території Франції та біля її кордонів». Завдання: 

відсутні. Структура роботи: вступ, розділи «Мовна політика сучасної 

Франції», «Поняття регіональної мови», «Окситанська мова», «Каталанська 

мова», «Франко-провансальська мова», «Бретонська мова», «Корсиканська 

мова», «Баскська мова», «Ельзаська мова», «Пікардійська мова», висновки. У 

списку використаної літератури 11 праць.  

 Ключові слова: регіональна мова, діалект, регіолект, регіоналізм, 

варіант французької мови. 

 

 

 

МОВА І ПОЛІТИКА 

Тема доповіді: Соціолінгвістичні, соціокультурні та гендерні риси 

мовного портрету сучасного політичного лідера (на матеріалі виступів 

П. О. Порошенка та Д. Трампа). Мета дослідження: «у встановленні та 

порівнянні соціолінгвістичних, соціокультурних і гендерних характеристик 

мовної особистості президента України Петра Порошенка та політичного 

лідера США Дональда Трампа». Завдання: «1) встановити домінуючі типи 

мовленнєвих актів у політичних промовах президентів України та США; 2) 

проаналізувати гендерну специфіку промов політиків; 3) співставити 

соціокультурні особливості політичного дискурсу Петра Порошенка і 

Дональда Трампа; 4) виокремити лексичні засоби емоційного впливу на 

аудиторію у мовленні політичних лідерів обох країн». Структура роботи: 

вступ, розділи «Мовна особистість у політичному дискурсі», 

«Соціолінгвістичні характеристики мовного портрету політичних діячів 

Петра Порошенка та Дональда Трампа», висновки, додатки: 

«Актомовленнєва наповнюваність політичних промов Дональда Трампа» 

(с. 28), «Актомовленнєва наповнюваність політичних промов Петра 

Порошенка» (с. 29), «Соціолінгвістичний складник мовної особистості» 
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(с. 30 − 31), «Соціокультурний компонент мовної особистості» (с. 32 − 33), 

«Гендерний компонент мовної особистості» (с. 34 − 35). У списку 

використаної літератури 25 праць. 

Ключові слова: політичний дискурс, мовна особистість, гендерна 

специфіка, мовленнєвий акт, засоби мовного впливу. 

 

 Тема роботи: Навмисна евфемізація та дисфемізація в сучасному 

політичному дискурсі (на прикладі промов Олега Ляшка). Мета 

дослідження: «полягає у вивченні процесів евфемізації та дисфемізації в 

політичному дискурсі (на прикладі промов Олега Ляшка)». Завдання: 

«1) уточнити поняття політичного дискурсу; 2) з'ясувати роль і місце 

політичного дискурсу в системі функціональних стилів; 3) ознайомитися з 

поняттям евфемії та дисфемії; 4) визначити мету евфемізації та дисфемізації 

в політичному дискурсі; 5) проаналізувати промови народного депутата, 

лідера радикальної партії України Олега Ляшка». Структура роботи: вступ, 

розділи «Політичний дискурс: зміст, особливості, функції», «Евфемізми як 

основне джерело формування громадської свідомості», «Навмисна 

дисфемізація», висновки. У списку використаної літератури – 23 покликання. 

Відеоматеріали – 8 (с. 26 − 27).  

 

 Тема доповіді: Мова і політика: лінгвістична експертиза як засіб 

виявлення інтенцій адресантів у комунікації політик – суспільство (на 

матеріалі виступів політичних лідерів РФ). Мета доповіді: «сформувати 

теорію лінгвістичної експертизи, розкрити її етапи для аналізу комунікації 

політик РФ – суспільство, здійснити лінгвістичну експертизу промов 

політичних лідерів РФ». Завдання: «Розкрити досвід вивчення поняття 

«лінгвістична експертиза» в мовознавстві. 2. Обґрунтувати теоретичні засади 

та етапи здійснення лінгвістичної експертизи промов політичних лідерів РФ. 

3. Здійснити лінгвістичну експертизу комунікації політиків, дослідивши 

засоби їхнього мовного впливу на адресатів». Структура роботи: вступ, 

розділи «Історико-методологічні засади вивчення проблеми», «Лінгвістична 

експертиза виступу С. Лаврова та виступу О. Лукашевича», висновки. 

Додаток 1. Засоби мовного впливу у виступах Міністра закордонних справ 

РФ С. Лаврова за період з лютого 2014 року до грудня 2017 року та 

Постійного представника РФ при ОБСЄ О. Лукашевича за період з 3 вересня 

2015 року до 23 листопада 2017 року. Додаток 2. Выступление и ответы на 

вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ходе 

брифинга по тематике гуманитарного кризиса на Украине, Москва, 25 

августа 2014 года. Додаток 3. Выступление Постоянного представителя 

Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании 

Постоянного совета ОБСЕ, Вена, 23 ноября 2017 года. Список використаної 

літератури, в якому є покликання на 44 праці. Джерельна база – 68 текстів 

промов. 
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 Ключові слова: комунікація політик РФ − суспільство, теорія 

аргументації, теорія мовного впливу, теорія дискредитації, інтенції 

адресантів, лінгвістична експертиза. 

 

 Тема доповіді :Заклики за часів Євромайдану (на матеріалі 

соціальних мереж «Facebook» і «Twitter»). Мета дослідження: «виявити й 

описати особливості вербального вираження та прагматичного навантаження 

закликів у соціальних мережах "Facebook" і "Twitter"». Завдання:«1) описати 

роль соціальних мереж у революційних подіях; 2) з'ясувати теоретичні засади 

дослідження закликів; 3) класифікувати заклики за різними параметрами: 

темами, рівнем прямоти, типами адресата, стрижневим словом;4) з'ясувати 

особливості мовного вираження закликів та впливу, який вони справляють на 

реципієнта; 5) провести анкетування щодо функціонування закликів у 

соціальних мережах за часів Євромайдану та проінтерпретувати його 

результати з погляду соціолінгвістики». Структура роботи: вступ, розділи 

«Теоретичні засади вивчення закликів у соцмережах за часів Революції 

Гідності», «Різновиди та особливості мовного вираження закликів у 

соцмережах «Facebook» і «Twitter» за часів Революції Гідності», 

«Перлокутивний аспект функціонування закликів у соцмережах «Facebook» і 

«Twitter» за часів Євромайдану», висновки. Додатки (С.31-39). Додаток 1 

«Кількісне співвідношення закликів за рівнем прямоти», Додаток 2 

«Кількісне співвідношення закликів за темами», Додаток 3 «Кількісне 

співвідношення закликів за типами адресата», Додаток 4 «Кількісне 

співвідношення закликів за стрижневими словами», Додаток 5 «Пост у 

соцмережі «Facebook», який набрав найбільшу кількість лайків, репостів та 

коментарів», Додаток 6 «Пост у соцмережі «Twitter», який набрав найбільшу 

кількість лайків», Додаток 7 «Пост у соцмережі «Twitter», який набрав 

найбільшу кількість ретвітів та коментарів», Додаток 8 «Анкета», Додаток 9 

«Загальні дані осіб, які брали участь в анкетуванні», Додаток 10 «Ставлення 

респондентів до Євромайдану», Додаток 11 «Статус опитування за часів 

Революції Гідності», Додаток 12 «Статистичні дані, як впливали на 

респондентів заклики, що функціонували під час Революції Гідності» , 

Додаток 13 «Статистичні дані до відповіді на питання "Який із поданих 

закликів справляє на Вас найбільше враження?"», Додаток 14 «Статистичні 

дані, що ілюструють, якою мірою спонукали респондентів до обговорень у 

коментарях пости в протестних спільнотах за часів Євромайдану», Додаток 

15 «Статистичні дані, що ілюструють, якою мірою спонукали респондентів 

до поширення заклики, подані в протестних спільнотах за часів 

Євромайдану». Список використаної літератури – 27 праць. 

 Ключові слова: заклики, мовленнєвий вплив, перлокуція, соціальні 

мережі, Євромайдан. 

 

МОВА І КУЛЬТУРА 
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 Тема доповіді: Неологізми як засіб відтворення світосприйняття 

людства. Мета дослідження: «виявити динаміку світоглядних позицій 

британської культури, відображених в неологізмах». Завдання: «визначити 

поняття неологізм у сучасній лінгвістиці; виявити підходи до дослідження 

неологізмів; схарактеризувати поняття мовної картини світу, виявити 

неологізми, що транслюють сучасне бачення світу у британській культурі». 

Структура роботи: вступ, розділи: «Поняття «неологізм» у сучасному 

мовознавстві та підходи до його вивчення», «Мовна картина світу як засіб 

вираження світовідчуття та людської моралі», «Неологізми як засіб 

відображення динаміки світосприйняття людства«, висновки. У списку 

використаної літератури 35 назв. 

 

 Тема доповіді: Феномен глютонії. Мета роботи: «дослідження явища 

глютонії як соціокультурного феномена, виявлення лінгвокультурної 

специфіки глютонічних найменувань у літературно-художньому тексті». 

Завдання: «1) розкрити зміст поняття «глютонічний дискурс», визначити 

його диференційні ознаки; 2) окреслити теоретичні засади дослідження 

глютонічних найменувань; 3) дослідити українську жіночу прозу крізь 

призму віддзеркалення глютонічної культури лінгвоспільноти; 4) виявити 

лінгвокультурні параметри глютонічних найменувань; 5) здійснити 

соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів фрагментів глютонічного 

дискурсу». Структура роботи: вступ, розділи «Глютонічний дискурс у 

парадигмі сучасної дискурсології», «Українська жіноча проза як 

віддзеркалення глютонічної культури лінгвоспільноти», висновки, додатки: 

Додаток А. Діаграма 2.1. Лінгвокультурні параметри глютонічних 

найменувань у сучасній жіночій прозі (с. 32), Діаграма 2.2. Частотність 

використання найменувань, що репрезентують глютонічну культуру 

української лінгвоспільноти, у сучасній жіночій прозі (с. 32), Додаток Б. 

Діаграма 2.3.Соціолінгвістичний вимір аксіологічних параметрів 

іншокультурних фрагментів глютонічного дискурсу в мовленні 

респондентів-філологів (с. 33), Діаграма 2.4. Соціолінгвістичний вимір 

аксіологічних параметрів іншокультурних фрагментів глютонічного 

дискурсу в мовленні респондентів-нефілологів (с. 33), Додаток В. Анкета 

(с. 34 − 36), Додаток Г. Таблиця 2.1. Зведена таблиця результатів анкетування 

(с. 37), Додаток Ґ. Супровідні коментарі (c. 38 − 40). У списку використаної 

літератури 23 назви. 

 Ключові слова: глютонія, глютонічний дискурс, «фрагмент 

глютонічного дискурсу», «глютонічна жіноча проза», глютонічне 

найменування.  

 

МОВА І СТАТЬ, МОВА І ВІК 

 

 Тема роботи: Особливості гендерних комунікативних культур у 

військовому середовищі. Мета дослідження: «виявлення схожості та 
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відмінностей комунікативних культур військовослужбовців-жінок та 

військовослужбовців-чоловіків». Завдання: « 1) уточнити поняття гендеру; 

2) визначити поняття комунікативної культури та його зв'язок із різними 

напрямками соціолінгвістичних досліджень; 3) виявити диференціальні 

ознаки комунікативних культур військовослужбовців-жінок та 

військовослужбовців-чоловіків». Структура роботи: вступ, розділи «Поняття 

гендеру в сучасній лінгвістичній літературі», «Комунікативна культура як 

поле для гендерних досліджень», «Диференціальні ознаки комунікативних 

культур військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-чоловіків», 

висновки, додатки. Додаток А. 1. Анкета (с. 32 − 33), Додаток Б.1. Результати 

проведеного анкетування (с. 34 − 35). У списку використаної літератури 28 

назв.  

 Ключові слова: комунікативна культура, гендер, диференціальні ознаки.  

 

Тема доповіді: Мовне конструювання гендеру і віку (на матеріалі 

драматичних творів Павла Ар'є). Мета дослідження: «комплексний аналіз 

(соціолінгвістичний, прагматичний, стилістичний) механізмів конструювання 

гендерної та вікової ідентичності комунікантів». Завдання: «виявити вплив 

соціальних чинників гендеру та віку на комунікативну поведінку мовців; 

виокремити мовні засоби конструювання гендеру і віку як в мовленні 

персонажів п'єс, так і в авторському мовленні (ремарки); виокремити 

стратегії і тактики, що репрезентовані в мовленнєвій поведінці комунікантів 

залежно від гендерного та вікового чинника; проаналізувати мовні засоби 

реалізації стратегій і тактик комунікативної поведінки». Структура роботи: 

вступ, розділи «Міжпоколіннєва комунікація як особливий різновид 

мовленнєвої взаємодії комунікантів», «Гендерні особливості мовленнєвої 

поведінки комунікантів»,висновки. У списку використаної літератури 36 

праць. Додатки D1 − D21 (с. 32 − 42). 

Ключові слова: міжпоколіннєва комунікація, гендер, соціолінгвальний 

чинник, комунікативні стратегії і тактики, мовленнєва поведінка, адресат, 

адресант. 

 

 Тема роботи: Асоціативні поля назв казкових героїв у свідомості 

дітей» Мета дослідження «полягає у з'ясуванні особливостей організації 

окремих формантів мовної свідомості дитини». Завдання: «1) обґрунтувати 

теоретичні засади дослідження та визначити методологію проведення 

вільного асоціативного експерименту; 2) схарактеризувати склад та 

структуру асоціативних полів за обраними параметрами; 3) здійснити 

порівняльний аналіз реакцій дітей різних вікових груп та зазначити спільні та 

відмінні чинники, які формують мовні картини світу респондентів». 

Структура роботи: вступ, розділи: «Дитяче мовлення як предмет дослідження 

соціолінгівстики», «Теоретичні передумови соціолінгівстичного аналізу і 

мовної свідомості дитини», «Асоціативні поля назв казкових героїв у 

свідомості дітей (за результатами проведення вільного асоціативного 
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експерименту)». Висновки, список використаних джерел, який охоплює 30 

покликань. 

  Ключові слова: дитяче мислення, мовна картина світу, слово –стимул, 

реакція, вільний асоціативний експеримент. 

 

 Тема доповіді: Іноземні студенти як окрема соціальна група: 

особливості спілкування. Мета дослідження: «виявлення проблем у процесі 

адаптації міжнародних студентів під час навчання та комунікації на території 

України, зокрема СумДУ». Завдання: «розкрити сутність поняття «адаптації» 

іноземних студентів; з'ясувати особливості соціокультурної та 

комунікативної адаптації міжнародних студентів на території України; 

виявити особливості мовної політики України стосовно іноземних студентів; 

прослідкувати залежність ефективності навчання іноземних студентів під час 

комунікативної взаємодії з викладачами; розглянути можливі методи 

вирішення мовних бар'єрів, зокрема під час використання сленгу; 

проаналізувати практичний досвід адаптації іноземних студентів у 

Сумському державному університеті». Структура роботи: вступ, розділи 

«Адаптація іноземних студентів в Україні», «Мовна політика стосовно 

іноземних студентів», «Особливості спілкування студентів та сленг», 

висновки. У списку використаної літератур 11 позицій. 

 Ключові слова: іноземні студенти, адаптаційний процес, соціокультурні 

особливості, комунікація. 

 

МОВА І ЦЕРКВА 

 

 Тема доповіді: Мова і церква: стратегічні наративи у промовах 

Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Мета роботи – «виокремити і 

проаналізувати стратегічні наративи у промовах предстоятеля Російської 

Православної церкви». Завдання: «1) розкрити комунікативну взаємодію 

релігійний лідер-віряни як об’єкт міждисциплінарного дослідження; 2) 

обґрунтувати теорію і виробити методику аналізу проблеми в 

соціолінгвістиці; 3) у текстах промов релігійного лідера РФ дослідити 

структуру «малих» наративів та її лексичні засоби, а також виокремити набір 

«гранд» наративів». Структура роботи: вступ, розділи: «Методологічні 

засади вивчення проблеми», «Дослідження стратегічних наративів у 

промовах Патріарха Кирила», висновки. Додаток 1.Структура «малих» 

наративів, виокремлена за допомогою «соціолінгвістичної рамки» У.Лабова. 

Додаток 2.Таблиці словоформ досліджуваних одиниць суспільно-політичної 

лексики. Список використаної літератури − 36 праць. Ключові слова: 

комунікація релігійний лідер − віряни, стратегічний наратив, 

соціолінгвістична рамка У. Лабова, «малий» наратив, «гранд» наратив, 

структура наративу, лексичні засоби вираження. 
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СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВИ 

 

 Тема доповіді: Професійна мовна особистість. Мета дослідження: 

«обґрунтування феномену мовної професійної особистості на прикладі 

вивчення мовної особистості держслужбовця». Завдання: «проаналізувати 

праці науковців щодо проблем тлумачення мовної особистості і підходів до 

розуміння цього поняття; висвітлити рівень досліджуваності проблеми в 

сучасній соціолінгвістиці; проаналізувати мовну та мовленнєву поведінку 

держслужбовця на основі дослідження його професійної комунікації; 

охарактеризувати професійні мовні тексти (усні і письмові) як продукт 

мовної діяльності фахівця». Структура роботи: вступ, розділи «Мовна 

особистість інформаційної доби», «Мовна особистість чиновника і його 

мовний портрет», «Мовна поведінка управлінця і його мовні компетенції», 

«Механізми формування мовної особистості державного службовця», 

висновки. У списку використаної літератури 24 праці. 

 Ключові слова: професійна мовна особистість, мовна особистість 

держслужбовця, мовна поведінка, мовленнєва поведінка, соціолінгвістичні 

фактори. 

 

 Тема роботи: Студентський соціолект як складник мовної 

організації сучасних молодіжних журналів. Мета роботи: 

«соціолінгівістичний аналіз студентської субмови». Завдання: «1) окреслити 

поняття «соціолект», «сленг», «арго», «жаргон» умовознавчій науці, 2) 

дослідити вокабуляр молоді; 3) схарактеризувати змістове наповнення статей 

молодіжних часописів; 4) визначити особливості формування мовної 

особистості підлітків через ЗМІ; 5) простежити читацький інтерес серед 

студентів; 6) виявити ознаки лінгвокреативності сучасних молодих людей». 

Структура дослідження: вступ, два розділи: «Теоретичні засади поняття 

«соціолект» і дотичних термінів», «Сучасна молодіжна періодика в 

лінгівстичному зрізі», висновки, список використаної літератури (40 

покликань), додатки. Додаток А: Дайджест сучасних молодіжних журналів» 

(с. 32-36), Додаток Б. Анкета (зразок) (с. 37). 

 

   
 Тема доповіді: Сленгоніми у соціалекті молоді. Мета дослідження 

«виявити специфіку та умови функціонування сленгонімів у мовленні 

сучасної молоді та обґрунтувати поняття «молодіжний сленг» у контексті 

поняття соціолекту». Завдання:«визначити обсяг і зміст поняття «сленгонім», 

причини їх появи, проаналізувати основні словотвірні моделі утворення 

сленгових ойконімів, з'ясувати мотивацію сленгового найменування, 

обґрунтувати його специфіку». Структура роботи: вступ, розділи 

«Молодіжний соціолект як структурний складник сленгу», «"Іменний пласт 

міста" − неофіційні урбаноніми», «Творення неофіційних назв автомобілів», 
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«Структурно-семантична характеристика сленгових ойконімів», висновки. У 

списку використаної літератури 34 праці.  

 Ключові слова: сленгонім, соціолект, мікротопонім, урбанонім, 

соціолінгвістичні методи. 

 

Тема доповіді: Структурно-семантичні особливості лексики 

футбольних уболівальників команд української Прем'єр-ліги. Мета 

роботи «у дослідженні лексики футбольних уболівальників команд 

української Прем'єр-ліги». Завдання: « 1) кваліфікувати лексику футбольних 

уболівальників («арго», «жаргон», «сленг», «соціолект»); 2) проаналізувати 

жаргон футбольних уболівальників у дослідженнях соціолінгвістів; 3) 

розглянути феномен футбольного уболівальника та появу фан-руху в 

Україні; 4) установити основні способи утворення лексики футбольних 

уболівальників команд української Прем'єр-ліги; 5) охарактеризувати основні 

лексико-граматичні групи жаргону футбольних уболівальників». Структура 

роботи: вступ, розділи «Теоретичні засади дослідження лексики футбольних 

уболівальників», «Характеристика семантико-структурних особливостей 

лексики футбольних уболівальників», висновки. Додатки: Таблиця (с. 31 − 

32), «Короткий словник українських футбольних уболівальників» (с. 32 − 37), 

«Найпоширеніші заряди вболівальників ФК «Динамо» (Київ)» (с. 37 − 42), 

«Найпоширеніші заряди вболівальників ФК «Карпати» (Львів)» (с. 42 − 44), 

«Найпоширеніші заряди вболівальників ФК «Шахтар» (Донецьк)» (с. 45 − 

46), «Найпоширеніші заряди вболівальників ФК «Чорноморець» (Одеса)» (с. 

47 − 48). У списку використаних джерел 26 публікацій.  

Ключові слова: арго, жаргон, сленг, соціолект, уболівальник, ультрас, 

Прем'єр-ліга, жаргонізм.  

 

 Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості новозеландського 

варіанту англійської мови. Мета роботи: «дослідити історичний розвиток 

новозеландського варіанту англійської мови та його характерні ознаки; 

виявити особливості засобів масової інформації у Новій Зелендії; виявити 

лексичні особливості сучасного новозеландського варіанту англійської 

мови». Завдання: «розкрити історичні передумови появи англійської мови на 

території Нової Зеландії; дослідити характеристики новозеландського 

варіанту англійської мови різних мовознавців; узагальнити дослідження 

мовознавців, на їх основі вивести власну характеристику мовних 

особливостей досліджуваного варіанту англійської мови на всіх рівнях 

(фонетичному, лексичному,граматичному); дослідити розмаїття та 

особливості масової інформації у Новій Зеландії; здійснити лінгвістичний 

аналіз газетних статей новозеландської преси та виявити основні тенденції 

сучасного новозеландського варіанту англійської мови». Структура роботи: 

вступ, розділи «Теоретичний аспект особливостей новозеландського варіанту 

англійської мови», «Особливості використання лексичних одиниць в 
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новозеландському масмедійному дискурсі», висновки.У списку використаної 

літератури 37 праць. 

 

 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ 

 

 Тема доповіді: Новотвори англомовного академічного дискурсу: 

соціолінгвістичний аспект. Мета дослідження: «визначення системних, 

структурних та соціолінгвістичних особливостей мовних інновацій у 

академічному дискурсі». Завдання: «визначити соціолінгвістичний підхід до 

дослідження новітньої лексики; надати визначення академічного дискурсу за 

релевантними параметрами; скласти лексико-семантичну класифікацію 

оказіональних одиниць АД; провести структурний аналіз інновацій вибірки; 

згідно з результатами сформулювати висновки та рекомендації для 

подальших досліджень». Структура роботи: вступ, розділи 

«Соціолінгвістичний підхід до дослідження новітньої лексики академічного 

дискурсу», «Лексико-семантичні ознаки та структурні характеристики 

оказіоналізмів академічного дискурсу», висновки. У списку використаної 

літератури 36 праць. Додаток 1. Оказіональні одиниці АД (100 одиниць) у їх 

оригінальному контексті (с. 35 − 41). Додаток 2. Свідоцтво апробації 

дослідження (с. 42 − 49).  

 

 Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості документного тексту. 

Мета дослідження: «виявлення соціолінгвістичних особливостей сучасного 

документного тексту шляхом встановлення наслідків його функціонування в 

електронному середовищі». Завдання:”1) встановити специфіку поняття 

тексту в документній лінгвістиці; 2) простежити зміни у тексті документа під 

впливом Інтернету; 3) систематизувати функціональні, структурні та 

соціолінгвістичні ознаки текстів мережевого середовища; 4) виявити 

соціолінгвістичну специфіку оформлення документних текстів». Структура 

роботи: вступ, розділи «Поняття тексту в документній лінгвістиці», 

«Документний текст у сучасному комунікативному просторі», «Інтернет як 

засіб текстової комунікації. Комп'ютерний сленг», «Соціально-

комунікативний вимір тексту документа», висновки. У списку використаної 

літератури 26 праць. 

 Ключові слова: документна лінгвістика, документний 

текст,соціолінгвістичні особливості, лінгвальні і позалінгвальні засоби. 


