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МОВА, КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

проф. Ірена Митнік (кафедра україністики, Варшавський університет)
проф. Пшемислав Юзвікевич (відділ україністики, Вроцлавський університет)
проф. Галина Мацюк (кафедра загального мовознавства, Львівський національний університет ім. І. Франка)
проф. Людмила Попович (кафедра славістики, Белградський університет)
канд. філол. наук Ольга Барабаш-Ревак (відділ україністики, Вроцлавський університет )
канд. філол. наук Оксана Бутковська (кафедра української мови ім. проф. І. Ковалика, 
Львівський національний університет ім. І. Франка)
канд. філол. наук Пауліна Олеховська (кафедра україністики,  Варшавський університет)
мгр Оксана Борис (кафедра україністики, Варшавський університет)

ЩОДЕННИК КОНФЕРЕНЦІЇ:

9:30 — 10:00 Урочисте відкриття конференції (лінк)
10:00 — 12:20 Пленарне засідання 
12:20 — 12:50 Дискусія
12:50 — 13:00 Закриття пленарного засідання
13.00 — 13.30 Перерва

13:30 — 15:45 Секційні засідання
Секція І «Національна безпека і політика як чинники впливу на мову, культуру і суспільство» (лінк)
Секція ІІ «Міжкультурна комунікація» (лінк)
Секція ІІІ «Мова і культура в суспільних процесах» (лінк)
Секція IV «Комунікативні практики» (лінк)
15.45 — 16.00 Дискусія в секціях
16.00 — 16.15 Перерва

16:30 — 18:30 Секційні засідання
Секція V «Ідентичність та онімний простір як штрихи до образу суспільства» (лінк)
Секція VI «Територіальний та функційний виміри мови, її система і структура» (лінк)
Секція VII «Теорія мови» (лінк)
Секція VIII «Питання термінології та лексикографії» (лінк)
Секція IX «Текст і дискурс як об’єкти досліджень» (лінк)
18:30 — 18:45 Дискусія в секціях

18:45 — 19:00 Урочисте закриття конференції (лінк)
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ПРОГРАМА

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Модераторка: проф. Ірена Митнік

Проф., д-р габ. Eва Жебровська (Варшавський університет), заступник декана факультету
прикладного мовознавства
Д-р Kатажина Якубовська-Кравчик (Варшавський університет), в. o. завідувача кафедри
україністики
Проф.,  д-р  Іва  Драшкич  Вічанович (Белградський  університет), декан  філологічного
факультету
Доц., канд. філол. наук Роман Крохмальний (Львівський національний університет 
імені Івана Франка), декан філологічного факультету
Проф.,  д-р габ.  Oлег Белей (Вроцлавський університет),  директор Інституту слов’янської
філології

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модераторки: проф. Галина Мацюк, проф. Людмила Попович

10:00 — 10:20 
Широков  Володимир (академік  НАН  України,  директор  Українського  мовно-
інформаційного фонду НАН України) 
Парадигмальні засади лінгвістики першої половини ХХІ століття

10:20 — 10:40
Ажнюк Богдан  (член-кореспондент НАН України, директор Інституту мовознавства імені
Олександра Потебні НАН України)
Інновації в соціолінгвістичній термінології

10:40 — 11:00
Соколова  Світлана  (д-р  філол.  наук,  проф.,  провідний  науковий  співробітник  відділу
стилістики, культури мови і соціолінгвістики Інституту української мови НАН України)
Українсько-російський білінгвізм і кодове перемикання в Україні: методи вивчення

11:00 — 11:20
Загнітко Анатолій
(член-кореспондент  НАН  України,  головний  науковий  співробітник  Українського  мовно-
інформаційного фонду НАН України)
Лінгвофемінізація в сучасних персонологійних практиках: ренесанс та інституційність

11:20 — 11:40
Єрмоленко Сергій
(д-р  філол.  наук,  проф.,  провідний  науковий  співробітник  Інституту  мовознавства  імені
Олександра Потебні НАН України)
Епонімія в контексті інтерференції мовно-культурних кодів



11:40 – 12:00
Даниленко Андрій
(д-р філол. наук, проф., Department of Modern Languages and Cultures Pace University, USA)
Мовна русифікація: відколи і в який спосіб?

12:00 — 12:20
Павло Левчук (dr, adiunkt, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) 
Українська мова в контексті українсько-російсько-польської багатомовності

Дискусія

ЗАКРИТТЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
Модератор: проф. Пшемислав Юзвікевич

СЕКЦІЯ І 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ПОЛІТИКА 

ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МОВУ, КУЛЬТУРУ ТА СУСПІЛЬСТВО
Модераторка: канд. філол. наук Оксана Михальчук

13:30 — 13:45
Рослицька Лада (канд. філол. наук, засновниця Black Trident Defense & Security Group)
Мова, психологічні операції та територіальний суверенітет

13:45 — 14:00
Кавун Лідія (д-р філол.  наук,  проф.,  Черкаський національний університет імені  Богдана
Хмельницького)
Тема війни і пам’яті в сучасному українському романі

14:00 — 14:15
Король  Валерій  (науковий  співробітник,  Військовий  інститут  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка)
Закономірності та особливості сучасного інформаційного простору

14:15 — 14:30
Любовець Григорій (канд.  іст.  наук,  доц.,  Військовий інститут  Київського національного
університету імені Тараса Шевченка)
Сучасний публічний простір у розрізі контраверсійності статики, динаміки та наддинаміки

14:30 — 14:45
Дуда Леся (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені Івана Франка)
Мовні права як невизнаний складник прав людини в Радянському Союзі



14:45 — 15:00
Костюченко  Анастасія (канд.  філол.  наук,  старший  дослідник,  Грайфсвальдський
університет, Німеччина)
Sprach(en)politik in der Ukraine und im Baltikum: Parallelen und Unterschiede (Мовна політика
в Україні та країнах Балтії: паралелі та відмінності)

15:00 — 15:15
Михальчук Оксана (канд.  філол.  наук,  Інститут  мовознавства  імені  Олександра  Потебні
НАН України)
Мультилінгвізм і українська мовна ситуація

15:15 — 15:30
Бутковська Оксана (канд.  філол.  наук,  Львівський національний університет імені  Івана
Франка)
Мова і мовна політика: взаємодія на рівні системи та функціонування лексичних одиниць

15:30 – 15:45
Рисіч-Шафранєц Юлія (канд. філол. наук, Вроцлавський університет, Польща)
Життєвість  суржику  серед  мовців  старшого  і  молодшого  поколінь  (за  результатами
опитування українських студентів філологічних і нефілологічних спеціяльностей)

СЕКЦІЯ ІІ 
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Модераторка: проф. Людмила Попович

13:30 — 13:45
Попович Людмила (д-р фiлол. наук, проф., Белградський університет, Сербія)
Синтаксичні фразеологізми в украïнській, російській та сербській мовах  типи та функціï‒

13:45 — 14:00
Ковтун Оксана (канд. філол. наук, доц., Донецький національний університет імені 
Василя Стуса)
Категорія  числа  у  вимірі  граматики  оцінки:  в  проєкції  на  українську  та  англійську
лінгвокультури (зіставний аспект)

14:00 – 14:15
Чайка  Оксана (канд.  філол.  наук,  Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування України)
Polyculturalism vs multiculturalism with instruction of LSP

14:15 — 14:30
Збир  Ірина (канд.  філол.  наук,  доц.,  Львівський  національний  університет  імені  Івана
Франка)
Категорія  ввічливості  в  корейсько-українській  міжкультурній  комунікації:  проблеми
перекладу та використання 



14:30 — 14:45
Брага Ірина (канд. філол. наук, доц., Інститут української мови НАН України)
Усне мовлення українсько-російських білінгвів: етап аутокорекції

14:45 — 15:00
Денисюк Василь (канд. філол. наук, доц., Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини)
Польський слід в українській фразеології

15:00 — 15:15
Ковальчик Ольга (магістр, Вроцлавський університет, Польща)
Статус і роль залізничного соціолекту в українській та польській мовах – зіставний аналіз 

15:15 — 15:30
Гонтарук Лариса (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені Івана
Франка)
Релігійна  система  як  регулятор  поняттєвої  структури  ‘самогубство’  в  різних
лінгвокультурах

15:30 — 15:45
Олеховська Пауліна (канд. філол. наук, Варшавський університет, Польща)
Twórczość Idy Fink w ukraińskiej przestrzeni kulturowej

СЕКЦІЯ ІІІ 
МОВА І КУЛЬТУРА В СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ

Модераторка: канд. філол. наук Лілія Андрієнко

13:30 — 13:45
Горський Сергій (канд. філол. наук, доц.,  Київський інститут інтелектуальної власності і
права Національного університету «Одеська юридична академія» 
Традиція як відображення сучасності

13:45 — 14:00
Весельська  Галина (канд.  філол.  наук,  ВСП  «Житомирський  торговельно-економічний
фаховий коледж КНТЕУ»)

14:00 — 14:15
Сухенко  Вікторія (канд.  філол.  наук,  доц.,  Харківський  національний  економічний
університет імені Семена Кузнеця)
Демократизація мови у вимірі сьогодення

14:15 — 14:30
Андрієнко Лілія (канд. філол. наук, Інститут мовознавства імені Олександра Потебні 
НАН України)
"Відродження мови" в соціолінгвістичному та соціокультурному вимірах



14:30 — 14:45
Малюга  Наталія (канд.  філол.  наук,  доц.,  Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Екологія української мови і конфлікт культур

14:45 — 15:00
Черемська  Ольга (д-р.  філол.  наук,  проф.,  Харківський  національний  економічний
університет імені Семена Кузнеця)
Аспекти культури мови в збірнику «Культура українського слова»

15:00 — 15:15
Музика Марія (магістр, Інститут мовознавства імені Олександра Потебні НАН України)
Ставлення до мови як вияв громадянської позиції

15:15 — 15:30
Антонів Олександра (старший викладач, Львівський національний університет імені Івана
Франка)
Навчання української мови як іноземної крізь призму культури

15:30 — 15:45
Воробйовська Юлія (вчитель вищої категорії, ліцей «Наукова зміна», Київ) 
Формування культури мовлення сучасного підлітка

СЕКЦІЯ IV
КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ

Модераторка: проф. Галина Мацюк

13:30 — 13:45
Білоконенко  Людмила (д-р  філол.  наук,  проф.,  Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Відмінності спілкування з реальними та віртуальними особами

13:45 — 14:00
Кондратенко Наталія (д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені Іллі
Мечникова)
Ритуальні  мовленнєві  жанри  в  українському  і  польському  політичному  дискурсі:
трансформація в соціальних мережах

14:00 — 14:15
Малишева Марія (магістр, Одеський національний університет імені Іллі Мечникова)
Репрезентація  семантичного  поля  «агресія»  в  мережевому  дискурсі  (на  матеріалі
коментарів у Facebook)

14:15 — 14:30
Петришина  Ольга (канд.  філол.  наук,  доц.,  Тернопільський  національний  педагогічний



університет імені Володимира Гнатюка)
Українська мова в соціальній мережі "  Інстаграм"  прагматизм супроти патріотизму
14:30 — 14:45
Сукаленко Тетяна (д-р філол. наук, проф., Університет ДФС України)
Лінгвокультурний типаж «блогер» у сучасних медіа

14:45 — 15:00
Колоїз Жанна (д-р філол. наук, проф., Криворізький державний педагогічний університет)
Академічна комунікація в контексті глобалізації

15:00 — 15:15
Мацюк Галина (д-р філол. наук, проф., Львівський національний університет імені 
Івана Франка)
Мова і Церква: конструювання комунікативних практик православних українців Холмщини і
Підляшшя (1815-1947)

15:15 — 15:30
Чучвара Адріана (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені 
Івана Франка)
Комунікація в суспільстві. Стратегічний наратив“війна на сході України” в посланнях Глави
УГКЦ Святослава (Шевчука)

15:30 — 15:45
Зелінська Оксана (д-р філол. наук, проф., Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини)
Мовні тактики солідаризації з адресатом у сучасних проповідях

СЕКЦІЯ V
ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ОНІМНИЙ ПРОСТІР 
ЯК ШТРИХИ ДО ОБРАЗУ СУСПІЛЬСТВА 

Модераторка: проф. Ірена Митнік

16:15 — 16:30 
Пелехата Олена  (канд. філол. наук, доц., Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника)
Українська  мова  і  формування  державницької  української  самоідентифікації  в  осіб
польського  походження  на  українсько-польському  пограниччі  (Станіславів  –  Івано-
Франківськ)

16:30 — 16:45
Малаш  Олександра  (канд.  філол.  наук, молодший  науковий  співробітник Інституту
мовознавства імені Олександра Потебні НАН України)
Болгарська діаспора в українській мовознавчій періодиці XX-XXI ст.

16:45 — 17:00
Цар Іванна (канд. філол. наук, молодший науковий співробітник Інституту української мови



НАН України)
Соціомовні чинники абсолютного переходу на українську (за мовними біографіями молоді)

17:00 — 17:15
Дзябко Юлія (канд. філол. наук, мол. доц., Ібарацький християнський університет, Японія)
Роль  мови  у  формуванні  ідентичності  в  умовах  проживання  за  кордоном  (на  прикладі
українських дітей в Японії)

17:15 — 17:30
Митнік Ірена (проф., д-р габ., Варшавський університет, Польща)
Miasta dawnej ziemi chełmskiej w perspektywie onomastycznej

17:30 — 17:45
Божко  Ірина  (канд.  філол.  наук, Сумський  державний  педагогічний  університет  імені
Антона Макаренка)
Відображення суспільних реалій в квазітопонімії та конотативній топонімії

17:45 — 18:00
Зимовець  Галина  (канд.  філол.  наук, старший  науковий  співробітник Інституту
мовознавства імені О. О. Потебні НАН України)
Позамовні чинники формування онімного простору

18:00 — 18:15
Ковтюх Світлана (канд. філол. наук, проф., Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка)
Мілітіпсевдонімікон як обʼєкт граматичного аналізу в українській мові

18:15 — 18:30
Рослицька Марʼяна  (канд. філол. наук, Львівський національний університет імені Івана
Франка)
Локальний  тип  метонімічного  перенесення  значення  як  спосіб  семантичної  організації
прецедентних імен у текстах промов президентів України, Польщі та Франції

СЕКЦІЯ VІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ФУНКЦІЙНИЙ ВИМІРИ МОВИ, 

ЇЇ СИСТЕМА І СТРУКТУРА
Модераторки: проф. Ірина Фаріон, проф. Лідія Гнатюк

16:15 — 16:30 
Тищенко  Тетяна  (канд.  філол.  наук,  доц., проф., Уманський  державний  педагогічний
університет імені Павла Тичини)
Діалектний  обрядовий  текст  як  відображення  динамічних  процесів  у  східноподільських
говірках української мови

16:30 — 16:45
Гримашевич Галина (канд. філол. наук, доц., Житомирський державний університет 



імені Івана Франка)
Світогляд поліщуків крізь призму діалектного тексту

16:45 — 17:00
Плечко Антоніна (канд. філол. наук, Поліський національний університет) 
Середньополіські вірування про землю

17:00 — 17:15
Гнатюк Лідія (д-р  філол.  наук, проф., Київський національний університет  імені  Тараса
Шевченка)
Українські  паремії  XIX століття  як  джерело  вивчення  етикетних  формул  у  спілкуванні
українців

17:15 — 17:30
Пальчевська Олександра  (канд.  філол.  наук, доц.,  Львівський  державний  університет
безпеки життєдіяльності)
Соціокультурний статус народної мови ХІХ століття 

17:30 — 17:45
Асіїв Любослава (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені 
Івана Франка)
Екстралінгвальні чинники морфонологічних девіацій у сучасній українській мові

17:45 — 18:00
Фаріон Ірина (д-р філол. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка»)
Соціолінгвальний контекст правописної кодифікації української мови

18:00 — 18:15
Цигвінцева Юлія (магістр, Інститут української мови НАН України)
Джерела неосемантизації сучасної української лексики

18:15 — 18:30
Труб Володимир (д-р філол. наук, Інститут української мови НАН України)
Наслідки інтерферентних впливів на стан функціонування української мови

СЕКЦІЯ VІI 
ТЕОРІЯ МОВИ

Модераторка: проф. Тетяна Космеда

16:15 — 16:30 
Космеда  Тетяна (д-р  філол.  наук, проф.,  Університет  імені  Адама  Міцкевича  у  Познані,
Польща)
Українська лінгвістика ХХІ століття: актуальні напрями

16:30 — 16:45
Папіш  Віталія  (канд.  філол.  наук, доц., Державний  вищий  навчальний  заклад



«Ужгородський національний університет»)
Психолінгвістика в Україні: становлення та поступ

16:45 — 17:00
Ажнюк Леся (канд.  філол.  наук, Інститут  мовознавства  імені  Олександра  Потебні  НАН
України)
Мовне довкілля як обʼєкт соціолінгвістики

17:00 — 17:15
Ригованова Вікторія (канд. філол. наук, доц., Київський інститут інтелектуальної власності
та права)
Корпусна інтерпретація поняття «біженець»

17:15 — 17:30
Щепанська Христина (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені
Івана Франка)
Мовна особистість і суміжні поняття: асоціативно-образне поле

17:30 — 17:45
Остапенко Марія (магістр, Інститут мовознавства імені Олександра Потебні НАН України)
Мотиваційні звʼязки як один із семантичних параметрів епонімії

17:45 — 18:00
Бондарєва Ольга (магістр, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
Номінатеми комплексного типу

18:00 — 18:15
Бойко Ольга (канд. філол. наук, Одеський національний університет імені Іллі Мечникова)
Концепт МАГІЯ в сучасному українськомовному та російськомовному фентезі

18:15 — 18:30
Ніколаєнко Лариса (канд. філол. наук, Інститут мовознавства імені Олександра Потебні 
НАН України)
Обʼєктивація каузації емоцій групи «Співчуття» в українській мові

СЕКЦІЯ VІIІ 
ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ І ЛЕКСИКОГРАФІЇ 

Модератор: проф. Пшемислав Юзвікевич

16:15 — 16:30 
Горда  Оксана (канд.  філол.  наук, Міжнародний  інститут  освіти,  культури  та  зв’язків  з
діаспорою НУ «Львівська політехніка»)
Терміни  на  позначення  науки  про  словотворення  в  галицьких  шкільних  граматиках
української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
16:30 — 16:45
Куньч Зоряна (канд. філол. наук, доц., Національний університет «Львівська політехніка»)



Мовна компетентність майбутнього журналіста в контексті спецкурсу з термінознавства

16:45 — 17:00
Баранцев Ярослав (студент, Сумський державний педагогічний університет імені 
Антона Макаренка)
Військова термінологія в мові українських і французьких періодичних видань

17:00 — 17:15
Борис Оксана (магістр, Варшавський університет, Польща)
Антонімічні відношення в українській і польській термінології гінекології та акушерства

17:15 — 17:30
Ягело Світлана  (канд.  філол.  наук, доц., Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького)
Лексикографічний доробок Ярослава Ганіткевича й усталення медичної терміносистеми

17:30 — 17:45
Горофʼянюк Інна (канд. філол. наук, доц., Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського)
Із спостережень над термінологією народної метрології Поділля

17:45 — 18:00
Петрова Тетяна  (канд. філол. наук, доц., Харківський національний аграрний університет
імені Василя Докучаєва)
Сучасне суспільство і словникарська справа: роль рецензування

18:00 — 18:15
Гавриш Марія (канд. філол. наук, доц., Хмельницький національний університет)
Комунікація в асиметричній ситуації як об’єкт лексикографічного аналізу

18:15 — 18:30
Заїка Наталія (канд. філол. наук, Український мовно-інформаційний фонд НАН України)
Словник і правопис 

СЕКЦІЯ IX 
ТЕКСТ І ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ

Модераторка: проф. Віра Просалова

16:15 — 16:30 
Просалова Віра (д-р філол. наук, проф., Донецький національний університет імені 
Василя Стуса)
«Краплі  заслухались,  розплющили  повіки»:  вербальні  образи  живопису  в  ліриці  Емми
Андієвської

16:30 — 16:45



Жорнокуй Уляна (канд. філол. наук, Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»)
Категорія сліпоти у романі Е. Портер «Світанок»

16:45 — 17:00
Трумко Оксана  (канд.  філол.  наук, Міжнародний інститут  освіти,  культури та  звʼязків  з
діаспорою НУ «Львівська політехніка»)
Лінгвопрагматичний  потенціал  звертань  у  сімейній  комунікації  (на  матеріалі  творів
І. Франка)

17:00 — 17:15
Ковпік  Світлана  (д-р  філол.  наук, проф., Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Особливості  мовного  та  графічного  наративу  (на  матеріалі  української  та  польської
графічної прози)

17:15 — 17:30
Бук Соломія (канд. філол. наук, доц., Львівський національний університет імені 
Івана Франка)
Ідіолект Івана Франка у вимірах лінгвостатистики

17:30 — 17:45
Шарманова  Наталя (канд.  філол.  наук, доц., Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Кліше-номени з військової галузі в дискурсі українських медіа

17:45 — 18:00
Ладиняк Наталія (канд. філол. наук, доц., Камʼянець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка)
Мовні особливості сучасного спортивного дискурсу

18:00 — 18:15
Остроушко  Оксана  (канд.  філол.  наук, доц., Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Взаємопроникнення культур крізь призму сучасного українського кулінарного дискурсу

18:15 — 18:30
Городецька  Вероніка (канд.  філол.  наук, доц., Криворізький  державний  педагогічний
університет)
Концептосфера  релігійного  дискурсу:  лінгвокультурологічний  аспект  (на  матеріалі
проповідей Глави УГКЦ Святослава Шевчука)

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Модератор: проф. Пшемислав Юзвікевич
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УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ажнюк Богдан – член- кореспондент НАН України, професор, доктор філологічних наук, директор Інституту
мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Ажнюк Леся – кандидат філологічних наук Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Андрієнко Лілія – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства імені
О. О. Потебні НАН України
Антонів Олександра — старший викладач Львівського національного університету імені Івана Франка
Асіїв  Любослава –  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  української  мови  імені  проф. І. Ковалика
Львівського національного університету імені Івана Франка
Баранцев Ярослав – студент Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Білоконенко  Людмила – доктор  філологічних  наук,  професор  кафедри  української  мови  Криворізького
державного педагогічного університету
Божко Ірина – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики романо-германських
мов Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Бойко  Ольга –  кандидат  філологічних  наук кафедри  прикладної  лінгвістики  Одеського  національного
університету імені І. І. Мечникова
Бондарєва  Ольга –  аспірант  кафедри  світової  літератури  та  російського  мовознавства  Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка
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