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КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

22 листопада 2018 р. 

08:30 - 09:30 Реєстрація учасників конференції ауд. 343 (головний 

 корпус університету, вул. Університетська, 1) 

09:00 - 14:00  Пленарне засідання І (Дзеркальна зала) 

11:30 - 12:00  Перерва на каву 

14:00 - 15:00  Обід 

15:00 - 18:30  Засідання секцій: головний корпус університету, вул. 

 Університетська, 1 

 Секція №1 (ауд. 339) 

 Секція №2 (ауд. 234) 

 Секція №3 (ауд. 305) 

 Секція №4 (ауд. 312) 

 Секція №5 (ауд. 123) 

 Секція №6 (ауд. 325) 

 Секція №7 (ауд. 233) 

 Секція №8 (ауд. 121в) 

 Секція №9 (ауд. 345) 

 

23 листопада 2018 р. 

09:30 - 10:30  Пленарне засідання IІ. Круглий стіл І. 

10:30 - 11:10  Круглий стіл ІІ 

11:10 - 11:40  Пленарне засідання: підсумок роботи, вручення 

 сертифікатів, закриття конференції. 

12:00 - 14:00  Тематична екскурсія "Підземний світ Львова" (підземелля 

 костелу Єзуїтів, підземелля аптеки-музей "Під чорним 

 орлом", підземелля Преображенської церкви) 

14:30 - 15:30  Обід  

 

Регламент: 

Доповідь на секційному засіданні − 15 хв. 
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 22 листопада 2018 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І 

(Дзеркальна зала, 09:00 - 14:00) 

 

Відкриття  

ІІ Міжнародної конференції - Львів 2018 

«Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури 

безпеки: Україна і світ» 

 
09:30 - 09:50   Володимир Мельник, ректор Львівського національного 

 університету імені Івана Франка 

 Маркіян Мальський, декан факультету міжнародних 

 відносин  

 Святослав Пилипчук, декан філологічного факультету 

 Галина Мацюк, професор кафедри загального мовознавства 

09:50 - 10:30  Camiel Hamans (Познань, Польща). The Charter for Regional 
 or Minority Languages as a peace instrument. 

10:30 - 10:50   Кислий Анатолій, Медвідь Федір (Київ). Політика 

 національної безпеки в гуманітарній сфері. 

10:50 - 11:10  Ажнюк Богдан (Київ). Втручання в мовну норму: 

 соціолінгвістичні критерії. 

11:10 - 11:30  Соколова Світлана (Київ). Дослідження мовної ситуації і 

 питання національної безпеки. 

11:30 - 12:00  Перерва на каву. 
12:00 - 12:20  Яворська Галина (Київ). "Мова війни": семантико-політичні 

аспекти. 

12:20 - 13:00 Bremen Berhard  (Грайсвальд, Німеччина) A look from 

 abroad: Language use and language conflicts in online debates of 

 the Ukrainian diaspora community in Germany . 

13:00 - 13:20  о. Трохановський Аркадій (Валча, Польща). Збереження 

 ідентичності: національної та релігійної. Досвід українців 

 Валча. 
13:20 - 13:40  Митнік Ірена (Варшава, Польща). Наукові надбання 

 кафедри україністики Варшавського університету. 

13:40 - 14:00  Мацюк Галина (Львів). Дисципліни соціолінгвістики як 

 реалізація безпекового виміру гуманітарної освіти: досвід 

 Львівського національного університету імені  Івана Франка. 

14:00 - 15:00  Обід. 
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22 листопада 2018 р. 

15:00 - 18:30 

 

СЕКЦІЯ 1 (ауд. 339) 

 

ВЗАЄМОДІЯ МОВА - НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 

 Головують:  Любовець Григорій, 

  Тодоров Ігор 

 

Ажнюк Леся (Київ). Лінгвоюридичні параметри мовленнєвої дії. 

Гутовська Оксана (Львів). Гуманітарна освіта і проблеми безпеки: 

вектори взаємодії.  

Демкова Тетяна (Харків). Характеристики радянського 

тоталітаризму в текстах української закордонної публіцистики.  

Демченко Володимир (Херсон). Злодійське арго як складник 

мовлення посттоталітарного суспільства. 

Єщенко Тетяна (Львів). Мовний вимір національної безпеки України 

в умовах гібридної війни.  

Карпчук Наталія (Луцьк). Медіавійна як гібридна загроза.  

Кордонський Роман (Ольштин, Польща). Вплив корупції на 

культуру формування громадянського суспільства України в XXI ст. 

Лильо  Галина (Львів). Емоційно-оцінна енантіосемія концепту 

"ПАТРІОТИЗМ" у  сучасному українському медіадискурсі.  

Любовець Григорій, Король Валерій (Київ). Мова та пріоритети 

національної безпеки.  

Тихомирова Євгенія (Луцьк). Комунікація щодо кліматичних змін: 

безпековий аспект. 

Тодоров Ігор (Ужгород). Мовний вимір національної безпеки України.  

 

 

 
 

 

 

 

  



6 
 

22 листопада 2018 р. 

15:00 - 18:30 

 

СЕКЦІЯ 2 (ауд. 234) 

 

МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 

 Головують:  Асіїв Любослава 

  Зимовець Галина 

 

Асіїв Любослава (Львів). Мова і національна ідентичність у 

театральному дискурсі.  

Лисенко Любов (Київ). Проблеми збереження лінгвокультурної 

ідентичності в контексті глобалізаційних тенденцій.  

Любовець Григорій, Король Валерій (Київ). Ідеологія, ідентичність  

та цінності: мовний аспект.  

Пелехата Олена (Івано-Франківськ). Ситуаційність 

самоідентифікації людини пограниччя як необхідність розвитку нових 

напрямків дослідження в соціолінгвістиці. 

Ткачук Богдана (Львів). Мова, наратив та ідентичність в контексті 

досліджень феномену культурної пам’яті. 

Дяченко Наталія (Житомир). Природа етнічних стереотипів.  

Зимовець Галина (Київ). Відображення ідеологічних спрямувань і 

домінантних ідентичностей у класі ергонімів.  

Костовська Алла (Київ). Стереотипи про мусульман у текстах 

українських інтернет-ЗМІ.  

Лукаш Галина (Вінниця). Конотації етнонімів у мовній та культурній 

свідомості.  

Підвойний Володимир (Київ). Лінгвістичний ландшафт Туреччини: 

остенсивні маркери сакралізації.  
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22 листопада 2018 р. 

15.00-18.30 

 

СЕКЦІЯ 3 (ауд. 305) 

 

СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ:  

НАМІРИ, АДРЕСАНТИ, АДРЕСАТИ 

 

 Головують:  Яцимірська Марія 

 Трумко Оксана  

 

Арделян Олена (Кропивницький). Ономастична фразеологія в 

лінгвокультурологічному аспекті.   

Більовська Наталія (Львів). Інтерпретація медіатексту у процесі 

комунікації. 

Гав'юк Роксолана (Львів). Культурний вимір грошових переказів 

мігрантів. 

Горблянський Юрій, Кульчицька Марина (Львів). Лексичні 

іншомовні інновації сучасної української мови: інтелектуалізація чи 

варваризація мислення.  

Горячук Олена (Львів). Італійська мова в соціальних мережах. 

Дяків Христина (Львів). Відеоінтерв’ю в українській і німецькій 

мовах: специфіка комунікативних невдач.  

Кащишин Наталія (Львів). Ввічливість як лінгвістичний феномен у 

контексті дипломатичної комунікації.  

Козак Тамара (Львів). Англомовний колорит лінгвістичного пейзажу 

українського міста (на прикладі мовного ландшафту Львова).  

Трумко Оксана (Львів). Модель адресанта в сімейній комунікації (на 

матеріалі епістолярію І. Франка). 

Яцимірська Марія (Львів). Журналістика, медійні тренди, мова ЗМІ: 

когнітивний аналіз. 
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22 листопада 2018 р. 

15.00-18.30 

 

СЕКЦІЯ 4 (ауд. 312) 

 

МОВНА ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ 

 

 Головує: Соколова Світлана 

 

Дзябко  Юлія (Японія). Мова та ідеологія як засіб національної 

політики: приклад Японії.  

Данилевська Оксана (Київ). Оцінка заходів мовної політики у сфері 

шкільної освіти і мова повсякденного спілкування.  

Ктіторова Анастасія (Львів). Сугестія як засіб формування мовного 

впливу на аудиторію  у текстах промов та звернень В. Путіна. 

Кучик Галина (Львів). Маніпулятивні стратегії у комунікативному 

просторі в умовах гібридної війни.  

Макарчук Олена (Львів). Імплікатура мовного дискурсу у партійній 

пресі.  

Михальчук Оксана (Київ). Мовне планування в законодавстві як 

соціолінгвістична концепція мовно-національних відносин.  

Орел Марія (Львів). Маніпулятивні механізми впливу в промовах 

іноземних політичних лідерів: метафоризація у текстах В. Путіна. 

Потятиник Уляна (Львів). Мова в політичному інструментарії: 

критично-дискурсивний аналіз новинного потоку RT (Russia Today).  

Рослицька Мар’яна (Львів). Універсально-прецедентні імена зі 

сфери-джерела «Історія» у промовах політичних лідерів України, Польщі та 

Франції. 

Фаріон Ірина (Львів). Мовний закон 5670д – маніфест малоросійства. 
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15.00-18.30 

 

СЕКЦІЯ 5 (ауд. 123) 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОВНИХ СИТУАЦІЙ:  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 Головують: Васильєва Людмила  

 Ткачук Ольга  

 

Андрієнко Лілія (Київ). Аксіологічні, прагматичні та правові аспекти 

мультилінгвізму: Україна – Східна Європа.  

Бовсуновська Марія (Київ). Мовні вподобання жителів північного 

регіону України.  

Брага Ірина (Суми). Мовне життя білінгвальної сім’ї в текстовій 

мініатюрі.  

Васильєва Людмила (Львів). Мовна ситуація в Хорватії на тлі мовної 

політики в країні (ХХ - поч. ХХІ ст.).  

Гонтар Марина (Київ). Мовна ситуація у сфері торгівлі й послуг в 

Україні (територіальний вимір).  

Ткачук Ольга (Львів). Особливості семантичних перетворень 

хорватської лексики на тлі суспільно-політичних змін кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

(на матеріалі мови мас-медіа).  

Дзісь Руслана (Чернівці). Суспільні чинники пуризму.  

Іваноў Уладзіслаў (Вільнюс, Литва). Інклюзіўная беларуская мова: 

стан, магчымасьці, тэндэнцыі.  

Комарницька Тамара (Київ). Мова масової культури як загроза 

культурі мови (на матеріалі мови українського та японського розважального 

сегменту телебачення).  

Матвеєва Наталя (Київ). Функціонування білінгвізму та диглосії у 

мовленні київських студентів. 

Міщинська Ірина (Хмельницький). Вплив англомовних запозичень 

на мовну ситуацію в українському соціумі. 
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15.00-18.30 

 

СЕКЦІЯ 6 (ауд. 325) 

 

ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ:  

ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ 

 

 Головують:  Руда Олена 

 Шевчук-Клюжева Ольга 

 

Гергало-Домбек Надія (Люблін, Польща). Деякі аспекти 

функціонування російської мови в Україні.  

Довганюк Юлія (Хмельницький).  Функціонування української мови 

у розважальних програмах: сучасний стан і перспективи.  

Мозер Майя (Київ). Маркетинговий дискурс в українському бізнесі: 

мовлення – комунікація – мотивація.  

Палінська Олеся (Ольденбург, Німеччина). Метамовні рефлексії 

носіїв українсько-російського змішаного мовлення.  

Половинко Олена (Страсбург, Франція). Суржик: неунікальне явище 

мовної гібридизації.  

Руда Олена (Київ). Правописні інтернет-баталії в Україні. 

Сокіл Богдан (Львів). До проблеми функціювання української мови в 

судах Східної Галичини (на матеріалах засідань Галицького Сейму).  

Труб Володимир (Київ). Про деякі сучасні тенденції у функціонуванні 

української мови.  

Цар Іванна (Київ). Основні напрями дослідження молодіжного 

мовлення в умовах білінгвізму.  

Шевчук-Клюжева Ольга (Київ). Дитячий суржик.  

Шелудько Віра (Київ). Виконавська інтенція в професійному дискурсі 

державних службовців. 
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22 листопада  

15:00 - 18:30 

 

СЕКЦІЯ 7 (ауд. 233) 

 

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ТА ЇЇ  

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ 

 

 Головують :  Митнік Ірена  

  Хлипавка Галина  

 

Бабій Ірина (Львів). Професійна мовна особистість як об’єкт 

лінгвістичного аналізу.  

Вербицька Лідія (Львів). Формування «гуманітарної аури» молоді як 

підґрунтя безпеки нації.  

Гриджук Оксана (Львів). До проблеми формування мовної 

особистості студента.  

Збир Ірина (Республіка Корея). Явище інтерференції в мовленні 

корейських студентів як міждисциплінарна проблема. 

Лабач Марта (Львів). Мовна свідомість курсанта у закладі вищої 

освіти з особливими умовами навчання.  

Мацюк Зоряна, Антонів Олександра (Львів). Соціалізація іноземців 

засобами української мови.  

Кононеко  Ірина, Митнік Ірена, Романюк Світлана (Варшава, 

Польща). Meтодика викладання української мови як іноземної:сучасні 

тенденції.. 

Тарасова Олена (Харків). До питання про формування іншомовної 

когнітивної компетенції.  

Гресь Богдана (Львів). Нові часи нового прагнуть слова: патріотичне 

виховання школяра в  умовах інформаційної війни. 

Хлипавка Галина (Львів). Масова культура як простір формування 

мовної свідомості та національної ідентичності.  

Шелюх Ольга (Львів). Мова як основа буття нації в 

культурологічному дискурсі Василя Сімовича.  
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22 листопада 

15:00 - 18:30 

 

СЕКЦІЯ 8 (ауд. 121в) 

 

МОВА, ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ В СУСПІЛЬСТВІ: 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ 

 

  Головує:  Єрмоленко Сергій 

  Галас Анна 

 

Halas Anna (Lviv). Exploring Russian propaganda against Ukraine in 

multimodal texts.  

Єрмоленко Сергій (Київ). Українська епонімія в соціокультурному 

аспекті.  

Kaluzhna Halyna (Lviv). PTSD Coach: An Overview of the Structure and 

Language of the Mobile Application. 

Korol Natalya (Lviv). Language as a factor and marker of "nations’ 

reconstruction" in interwar Poland.  

L`Nyavskiy Svetlana (Lund, Sweden).Language Policy and Social 

Inclusion: a Diachronic Linguistic Landscape Analysis of Four Regions in 

Ukraine  

Pavlyuk Lyudmyla (Lviv). Memes as identifiers of fakes and  the factual 

counter-frames in media analysis of propaganda.  

Riabovolenko Iryna (Kyiv). Sociolinguistic methods in the process of 

creating practical training to overcome mental, psyhosocail and physical stressors 

in people of high-stress professions (based on interpersonal communications of 

mariners in English and Japanese).  

Riabovolenko Iryna, Sokhariev Mykhailo (Kyiv). Social media as a 

battlefield of hybrid war. SWOT-analyze of Ukrainian possibilities at 

informational war online.  

Kordonska Oleksandra (Olsztyn, Poland). Cultural diversity in the context 

of global competitiveness. 

Shparyk  Khrystyna (Lviv). What is making today's world economy so 

bizarre? 
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22 листопада 

15:00 - 18:30 

 

СЕКЦІЯ 9 (ауд. 345) 

 

МОВА, ЦЕРКВА, ЛЮДИНА: ЩО ЗБЕРЕГЛА ІСТОРІЯ ДЛЯ 

СЬОГОДЕННЯ? 

 

 Головує:  Добосевич Уляна 

 

Митнік Ірена(Варшава, Польща). Онімна система давньої 

холмської землі як визначник української національної тотожності. 

Добосевич Уляна (Львів). Українська мова  і  практика греко-

католицького духівництва  ХVІІІ ст. 

Оксана Горда (Львів). Українська мова в релігійній сфері  

Галичини: друга половина ХІХ ст. 

Дуда  Леся (Львів). Ім’я як маркер національної ідентичності в 

матеріалах метричних книг ХІХ – першої половини ХХ ст.  

Мацюк Галина (Львів). Мова, ідеологія і церква: про що говорять 

нові джерела XX ст.? 

Гавриш Марія (Хмельницький). Роль української мови в 

релігійному житті м. Хмельницького. 
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23 листопада 2018 р.  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ 

(Дзеркальна зала, 09:30 - 11:40) 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ І 

СОЦІАЛЬНА ГРУПА «ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ»: НОВІ ВИМОГИ ДО 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Модерують: Антонів Олександра  

  Мазурик  Данута  

Питання: 

1. Комунікативна компетентність держслужбовців: сутнісні ознаки 

2. Критерії визначення рівнів комунікативної компетентності 

держслужбовців 

3. Атестація держслужбовців: переваги, ризики та недоліки  

Учасники: 
Олександра Антонів, Мар'яна Бурак,  Світлана Ваврін, Оксана Гриджук, 

Ірина Кочан, Оксана Литвин, Данута Мазурик,  Олена Синчак 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ ІІ 

11:00 - 11:40 

БЕЗПЕКОВИЙ ДИСКУРС: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Модерує:  Галина Мацюк 

Питання: 

1. Українська  мова і  національна безпека: інтерпретації з історичної 

перспективи 

 Богдан Ажнюк про колективну монографію: 

The Battle for Ukrainian: A Comparative Perspective / Edited by 

Michael S. Flier and Andrea Graziosi. - Harvard University 

Press/Ukrainian Research Institute, 2017. 

2. Реакція суспільства на загрози: творення нових наративів.   
 Григорій Любовець, Валерій Король про монографію:  

Любовець Г.В., Король В.Г. Комунікаційно-контентна 

безпека: проблематика, підходи, становлення: монографія − 

Дніпро: Середняк Т. К., 2018.  

Учасники:  

Богдан Ажнюк, Анна Галас,  Володимир Демченко,  Валерій Король, 

Анастасія Ктіторова, Григорій Любовець, Галина Мацюк 
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УЧАСНИКИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ  

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ - ЛЬВІВ 2018 

 
Ажнюк Богдан - д-р філол. наук, професор, директор Інституту 

мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. 

Ажнюк Леся - канд. філол. наук, провідний науковий співробітник 

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. 

Андрієнко Лілія - канд. філол. наук, старший науковий співробітник 

відділу мов України Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.  

Антонів Олександра  - ст. викладач кафедри українського прикладного 

мовознавства Львівського національного університету  імені Івана Франка. 

Арделян Олена - канд. філол. наук, доцент, Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Асіїв Любослава - канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Бабій Ірина - канд. пед. наук, викладач Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. 

Бернецька Галина - асистент кафедри іноземних мов факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Бремен Берхард - д-р, професор, завідувач кафедри славістики 

Грайфсвальдського університе́ту і́мені Е́рнста Моріца Арндта (Німеччина) 

Більовська Наталія - асистент кафедри мови ЗМІ Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Бовсуновська Марія - аспірантка Інституту української мови НАН 

України.  

Брага Ірина - канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. 

Бурак Мар'яна - академічний директор Школи української мови і 

культури Українського Католицького Університету 

Ваврін  Світлана - старший викладач  кафедри української та іноземних 

мов Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Васильєва Людмила - д-р філол. наук, професор кафедри слов'янської 

філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Вербицька Лідія - канд. філол. наук, доцент кафедри українознавства 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

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

Хмельницького національного університету. 

Гав'юк Роксолана - канд. екон. наук, Львівський національний 

університет  імені Івана Франка. 
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Галас Анна - асистент кафедри перекладознавства і контрастивної 

лінгвістики імені Григорія Кочура. 

Гергало-Домбек Надія - канд. філол. наук, ад'юнкт, Центр Східної Європи 

Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща). 

Гонтар Марина - канд. філол. наук, молодший науковий співробітник 

Інституту української мови НАН України. 

Горблянський Юрій - провідний фахівець Інституту франкознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Горда Оксана - канд. філол. наук, старший науковий співробітник 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою 

Національного університету "Львівська політехніка". 

Горячук Олена – асистент кафедри іноземних мов факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Гресь Богдана - вчитель, Ліцей №28 Львівської міської ради.  

Гриджук Оксана - канд. філол. наук, доцент кафедри соціології та 

культурології Національного лісотехнічного університету України.  

Гутовська Оксана - канд. філос. наук, доцент кафедри філософії Інституту 

гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка». 

Данилевська Оксана - канд. філол. наук, старший науковий співробітник 

Інституту української мови НАН України. 

Демкова Тетяна - викладач кафедри мовної підготовки № 1 Інституту 

мовної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Демченко Володимир - канд. філол. наук, доцент кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного 

технічного університету. 

Дзісь Руслана - канд. філол. наук,  Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича 

Дзябко  Юлія - канд. філол. наук, асистент кафедри сучасної англійської 

мови філологічного факультету Ібарацького християнського університету 

(Японія). 

Добосевич Уляна - канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Довганюк Юлія - магістрант  спеціальності «Філологія. Українська мова і 

література» Хмельницького національного університету. 

Дубова Олена - д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала С. 

О. Макарова 

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

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

http://intrel.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov
http://intrel.lnu.edu.ua/department/inozemnyh-mov
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Дяків Христина - канд. філол. наук, доцент кафедри  міжкультурної 

комунікації і перекладу Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Дяченко Наталія - канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Єрмоленко Сергій - д-р філол. наук, професор Інституту мовознавства ім. 

О. О. Потебні НАН України. 

Єщенко Тетяна - канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри 

українознавства Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, член НТШ.  

Збир Ірина - канд. філол. наук, доцент (Південна Корея)  

Зимовець Галина - канд. філол. наук, старший науковий співробітник 

Інституту мовознавства НАН України. 

Іваноў Уладзіслаў - PhD у сацыялінгвістыцы, Эўрапейскі гуманітарны 

ўнівэрсытэт (Вільня, Летува). 

Kaluzhna Halyna - аспірант факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Карпчук Наталія - д-р політ. наук, доцент, професор кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Кащишин Наталія - канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Козак Тамара - канд. політ. наук, доцент кафедри іноземних мов 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Комарницька Тамара -  канд. філол. наук, доцент кафедри мов і літератур 

Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Кононеко  Ірина - dr hab., кафедра україністики, Варшавський університет 

(Польща)  

Кордонська Олександра - PhD, Інституту політології Вармінсько-

Мазурського університету в Ольштині (Польща) 

Кордонський Роман - аспірант Інституту Політичних наук Вармінсько-

Мазурського Університету в м. Ольштин.  

Король Валерій - провідний науковий співробітник Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Король Наталя - канд. іст. наук, доцент кафедри теорії та історії культури 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Костовська Алла - аспірантка Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України. 

Кочан Ірина - д-р філол. н., професор кафедри українського прикладного 

мовознавства ЛНУ ім. І.Франка 
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Ктіторова Анастасія - магістрантка кафедри загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Кульчицька Марина - к. філол. наук,  доцент кафедри українознавства 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Кучик Галина  - канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Лабач Марта  - канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри 

українознавства Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

Лильо  Галина - асистент кафедри мови ЗМІ Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  

Лисенко Любов - кандидат культурології, в.о. доцента кафедри мов 

Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. 

Литвин Оксана - канд. філол. наук, доцент кафедри української мови НУ 

"Львівська Політехніка" 

L`Nyavskiy Svetlana - PhD, Лундський університет (Швеція) 

Лукаш Галина - д-р філол. наук., професор кафедри інформаційних 

систем управління Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. 

Любовець Григорій - канд. іст. наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Мазурик Данута -  канд. філол. наук, доцент кафедри українського 

прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Макарчук Олена - канд. іст. наук, доцент кафедри журналістики та 

засобів масової комунікації Національного університету «Львівська 

політехніка». 

Матвеєва Наталя - аспірантка Інституту української мови НАН України. 

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

мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Мацюк Зоряна - д-р. філол. наук, доцент кафедри українського  

прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Митнік Ірена - dr hab., завідувач кафедри україністики Варшавського 

університету (Польща)  

Михальчук Оксана - канд. філол. наук, в.о. завідувача відділу мов 

України Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 

Міщинська Ірина - канд. пед. наук, доцент кафедри перекладу 

Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького 
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Мозер Майя - аспірантка кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

о. Трохановський Аркадій - парох Валча (Польща) 

Орел Марія - магістрантка кафедри «міжнародна інформація» 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Павлюк Людмила - канд. філол. наук, доцент кафедри нових медій 

факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Палінська Олеся - канд. філол. наук,  науковий співробітник Інституту 

славістики Університету ім. К. фон Осецького (Німеччина). 

Пелехата Олена - канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янських мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Підвойний Володимир - канд. філол. наук, доцент, старший науковий 

співробітник відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Половинко Олена - канд. філол. наук, доцент кафедри загального та 

російського мовознавства Страсбурзького університету  (Франція). 

Потятиник Уляна - канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 

філології  Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Романюк Світлана -  dr hab, кафедра україністики Варшавського 

університету (Польща) 

Рослицька Мар’яна  - аспірантка кафедри загального мовознавства  

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Руда Олена - канд. філол. наук, старший науковий співробітник Інституту 

української мови НАН України. 

Рябоволенко Ірина - PhD , Державний університет інфраструктури та 

технологій. 

Синчак Олена - канд. філол. наук, доцент кафедри філології Українського 

Католицького Університету 

Сокіл Богдан - канд. філол. наук, доцент кафедри українського 

прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Сохарєв Михайло - студент Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана. 

Тарасова Олена - д-р філол. наук, професор кафедри іноземних мов 

Харківського гуманітарного університету «Народна Українська Академія».  

Тихомирова Євгенія - д-р політ. наук, професор кафедри міжнародних 

комунікацій та політичного аналізу інформації Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Ткачук Богдана - аспірантка кафедри теорії та історії культури 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 
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Ткачук Ольга - кандидат філологічних наук завідувач відділу рукописів і 

стародруків Національного музею у Львові ім. А. Шептицького 

Тодоров Ігор - д-р іст. наук, професор кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. 

Труб Володимир  - д-р, професор, Інституту української мови НАН 

України. 

Трумко Оксана - канд. філол. наук, науковий співробітник Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету 

"Львівська політехніка". 

Фаріон Ірина - д-р філол. наук, професор кафедри української мови 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Фудерер Тетяна - асоційований професор (izv. prof.), завідувач Кафедри 

української мови і літератури Філософського факультету Загребського 

університету (Хорватія).  

Хлипавка Галина - асистент кафедри українознавства Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності. 

Цар Іванна - молодший науковий співробітник Інституту української мови 

НАН України. 

Шевчук-Клюжева Ольга - канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Шелудько Віра  - канд. філол. наук, координатор проекту ”Є-мова”, 

бібліотекар І категорії, відділ інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

Шелюх Ольга - канд. філол. наук, доцент кафедри гуманітарних наук 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Шпарик Христина - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії 

факультету укравління фінансами та бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Хаманс Каміель -  д-р, професор, Університет імені Адама Міцкевича у 

Познані, генеральний секретар Європейського Парламенту (2000 - 2013). 

Яцимірська Марія - д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри мови 

засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fgn/kafedra-ukrajinskoji-movi

