
 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
9 

 

11 травня 2022 року, середа, 10.00–10.30 год. 

https://us04web.zoom.us/j/72598602540?pwd=3ZO5jqP_H7Y6Gcq4nPQYV
kXiyEStkh.1 

ID: 725 9860 2540   PС: 9YtnEZ 
 

 

 

Вітальне слово: 
 

 

• Роман ГЛАДИШЕВСЬКИЙ, академік НАН України, 

доктор хімічних наук, професор, 

проректор із наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка; 
 
 

 
 

 

• Роман КРОХМАЛЬНИЙ, канд. філологічних наук, доцент, 

в. о. декана філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка; 
 
 

 

 

• Ігор ГУНЧИК, канд. філологічних наук, доцент, 

заступник декана філол. факультету ЛНУ імені Івана Франка 
 

 

 

ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 
 

11 травня 2022 року, середа, 10.30–11.30 год. 

 
 

1) ГЕНЦ Андріана. (Львів). «Історико-літературна 

рецепція Григорія Сковороди». 

 

2) КРИЛОВА Марія (Київ). «Сродна праця в житті та 

творчості Григорія Сковороди». 

 

3) ЧАПЛЯ Ольга (Львів). «Симфонічність в 

українській літературі (Павло Тичина – Григорій 

Сковорода – митрополит Іларіон)». 

 
Презентація 

 

збірника наукових праць «VIVAT АCАDEMIA» 

(Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – Вип. 5. – 222 с.) 

за участю членів редколегії видання 

 

Співорганізатор конференції 
 

Вармінсько-Мазурський університет 

(Ольштин, Республіка Польша) 

 

 
Конференція відбуватиметься дистанційно в онлайн-режимі 

з використанням платформи Zoom.  

Регламент: 15-20 хвилин – на пленарну доповідь, 

7-10 хвилин – на секційний виступ. 

 

 

Круглий стіл. 
 

МОВА І ВІЙНА: 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ 
 

11 травня 2022 року, середа, 11.40–13.40 год. 

Керівники: Любомир ЛЕСОНІН, 

голова Наукового товариства студентів, аспірантів і 

докторантів філологічного факультету; 

Марта ДИКА, 

в. о. голови Студентського уряду ЛНУ імені Івана Франка 
 

https://us04web.zoom.us/j/74584016343?pwd=vTFDlG4BxdAG0oZ2Af

uUCInRjnQz2a.1 
ID: 745 8401 6343   PС: 9Yi2pk 

 

1) ЛУЦИШИН Юлія-Лада (Львів). «Суспільне 

обговорення мовного питання в період війни».  

2) МЕЛЬНИК Ірина (Львів). «Звертання у промовах 

Президента України Володимира Зеленського: 

соціолінгвістичний аналіз».  

3) ЛУЦАН Соломія (Львів). «Мова під час війни: 

заклики переходити на українську».  

4) КАЛІНЧУК Роксоляна (Львів). «Мова і соціальні 

мережі. Хто вже вирішив перейти на українську 

мову?»  

5) ПЕТРИШАК Вікторія (Львів). «Обговорення 

взаємодії мова-війна в соціогрупі «письменники».  

6) ЄРМОЛАЄВА Юлія (Львів). «Російськомовні 

респонденти з Чернігова: вплив війни на розвиток 

функцій української мови в суспільстві».  

7) СИТЕНКО Аліна (Львів). «Меми, які об’єднали 

Україну: інтертекстуальність комунікації в період 

війни».  

8) ГУМЕНЮК Христина (Львів). «Українська мова в 

музичній індустрії».  

9) СТОЦЬКА Софія (Львів). «Суспільна дискусія про 

російську музику в Україні».  
 

Секція 

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО» 
 

П і д с е к ц і я  1. 
 

11 травня 2022 року, середа, 14.00–16.30 год. 

Керівники: асп. Андріана ГЕНЦ, маг. Назар ГОДОВАНЕЦЬ 
 

https://us02web.zoom.us/j/8634293280?pwd=K3lzbko4RGR5VTdoalNt

TXVES1pWQT09 
Meeting ID: 863 429 3280   PС: dR8xrg 

 

1) ДРОЗД Марія (Львів). «Пори року у творчості 

Григорія Сковороди».  

2) ГОЛУБ Анастасія (Львів). «"Наркіс" Григорій 

Сковорода: наука самопізнання». 

3) САЛЮК Анастасія (Львів). «Сад божественних 

пісень»: критика світу». 

4) ЛЕСОНІН Любомир (Львів). «Поетична й прозова 

природа художнього образу: особливості 

функціонування в тексті».  

5) ПАНОЧКО Софія (Львів). «Демонологічні образи в 

українській прозі ХІХ століття».  

6) КОЗИНЕЦЬ Ксенія (Львів). «Взірець української 

жінки-патріотки у візії Бориса Грінченка крізь поему 

"Матільда Аграманте"». 

7) ЯСТРЕМСЬКА Дзвенислава (Львів). «Великий шум» 

Івана Франка в контексті «селянських» повістей (між 

реалізмом і модернізмом)». 

8) ГУЛЬ Мар’яна (Львів). «Символіка пейзажної лірики 

Миколи Вороного». 

9) ГОДОВАНЕЦЬ Назар (Львів). «Монографічна 

спадщина Михайла Возняка в контексті доби».  

 
П і д с е к ц і я  2. 

 

11 травня 2022 року, середа, 14.00–16.30 год. 

Керівники: асп. Наталія ГЕРИЛІВ, студ. Марія РУСАНОВСЬКА 

https://us05web.zoom.us/j/86813190628?pwd=NUpGVFlibUNPZlpZdWt0

dnZSWjhmUT09 
ID: 868 1319 0628  PС: kp5Bpk 

 

1) КОЦУР Марія (Львів). «Проблема підсвідомого в 

літературі». 

2) ПУГАЧ Соломія (Львів). «Біблійна інтертек-

стуальність у збірці "Во дні они" Наталени Королевої». 

3) ЦОБА Ярина (Львів). «Поетика медитацій у збірці 

Тараса Прохаська "Так, але...": концепти й образи».  

4) РУСАНОВСЬКА Марія (Львів). «Образ дитини на тлі 

Чорнобиля (на матеріалі збірки оповідань "Діти 

Чорнобиля" Євгена Гуцала)». 

5) КУДИБИН Людмила (Львів). «Код "чайного 

ритуалу": діалог із текстами сучасників у романі 

"Вечірній мед" Костя Москальця». 

6) ВІЛЬБІЦЬКА Вікторія (Львів). «Етичне й естетичне в 

романі Василя Шкляра "Троща"». 

7) НАЗАР Анна (Львів). «Онтологія мовчання в романі 

Марії Матіос "Солодка Даруся""». 

8) ГЕРИЛІВ Наталія (Львів). « "Проблема 

посттоталітарної травми в науково-теоретичному 

дискурсі: тексти та контексти». 

9) КОЛОДІЙ Юліана (Львів). «Персонажний код 

гуцульських колядок і щедрівок хлопцеві та дівчині». 
 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8634293280?pwd=K3lzbko4RGR5VTdoalNtTXVES1pWQT09
https://us02web.zoom.us/j/8634293280?pwd=K3lzbko4RGR5VTdoalNtTXVES1pWQT09
https://us05web.zoom.us/j/86813190628?pwd=NUpGVFlibUNPZlpZdWt0dnZSWjhmUT09
https://us05web.zoom.us/j/86813190628?pwd=NUpGVFlibUNPZlpZdWt0dnZSWjhmUT09


Секція 

«МОВОЗНАВСТВО» 
 

11 травня 2022 року, середа, 14.00–16.30 год. 

Керівники: асп. Христина ПРОНЬ, студ. Вікторія ПЕТРИШАК 

https://zoom.us/j/95829053104?pwd=Wm1jdTdaRGsyWUw3QS91VFJLcTNj
dz09 

ID: 958 2905 3104   PС: 2WP3CU 
 

1) ПЕТРИШАК Вікторія (Львів). «Концепт БІЛЬ в 

українській лінгвокультурі: за результатами 

асоціативного експерименту". 

2) ЛУЦИШИН Юлія-Лада (Львів). «Особливості 

комунікативного стилю поведінки мовців у ток-шоу 

«Говорить Україна» (на основі транзакційного аналізу 

Е. Берна)». 

3) ЄРМОЛАЄВА Юлія (Львів). «Вербалізація образу 

ворога в сучасній військовій прозі (на прикладі роману 

Сергія Деркача «Дума про добровольця»)». 

4) ЛУЦАН Соломія (Львів). «Концепт СЕРЦЕ в 

українській лінгвокультурі (на матеріалі даних 

асоціативного експерименту)». 

5) СИТЕНКО Аліна (Львів). «Техніки реалізації 

персвазивного впливу прецедентних імен у політичному 

дискурсі (на матеріалі промов президентів України та 

Польщі)». 

6) МУЛЯР Анна (Львів). Онімний простір приповідок (на 

матеріалі "Галицько-руських народних приповідок" Івана 

Франка)». 

7) ПРОНЬ Христина (Львів). «Жанрова тональність 

застереження у великій прозі Івана Франка».  

8) ВРУБЛЕВСЬКА Роксолана (Львів). «Функціонально-

стилістичне навантаження літературно-художніх онімів у 

романі "Сині Води" В. Рутківського». 

9) ПАВЛОВА Оксана (Львів). «Семантико-мотиваційні 

особливості історичних мікротопонімів (на матеріалі 

книги Г. Дидик-Меуш, О. Слободзяник «Українські 

краєвиди XVI – VIII ст. Слово – текст – контекст»)». 

10) ЗОЛОТУХІНА Анастасія (Львів). «Незмінювані 

прикметники в сучасній українській мові». 

11) ФЕДОРНЯК Анастасія (Львів). «Актуалізовані 

абревіатури в СУЛМ: лексико-граматичні особливості». 

12) ДИКА Марта (Львів). «Синестетичні конструкції в 

поезії Григорія Чубая». 

13) НІМИЛОВИЧ Діана (Львів). «Засоби 

інтелектуалізації української мови (на матеріалі 

творчості М. Драй Хмари)».  

14) БАТІГ Христина (Львів). Невербальні засоби як 

компонент маніпулятивної поведінки батьків і дітей (на 

матеріалі телешоу «Кохана, ми вбиваємо дітей») 

15) ОСТАП’ЮК Олег (Львів). «Номінації 

баскетбольних команд». 

 
Секція 

«ПОЛОНІСТИКА» 
 

11 травня 2022 року, середа, 14.00–16.30 год. 

Керівники: асп. Лілія ПУЗДРАК, студ. Зоряна ДУДИНЕЦЬ 

https://us04web.zoom.us/j/71499088776?pwd=qzSt5xnX9FAGn61teOF

tz0T_VO-D7J.1 
ID: 714 9908 8776   PС: 1111 

 

1) Milena GŁAŻEWSKA (Ольштин, Польща). 

«Neologizm czy już nowomowa? Analiza zjawisk». 

2) Krzysztof BRALSKI (Ольштин, Польща). 

«Autoekspresja w czasach zarazy – co mówią o nas 

maski covidowe?» 

3) Maria DOROSZCZAK (Ольштин, Польща). 

«Polszczyzna na tle konfliktu polityczno-społecznego. 

Analiza i podział ekspresywizmów w sloganach 

zamieszczanych na transparentach podczas strajku 

kobiet». 

4) ДУДИНЕЦЬ Зоряна (Львів). «Особливості 

структурно-семантичної характеристики 

фразеологічних одиниць із компонентом-назвою 

просторових відношень із використанням 

емпіричного методу дослідження». 

5) Aleksandra KOPICZKO (Ольштин, Польща). 

«Polszczyzna w mediach społecznościowych na 

podstawie profilu na Instagramie Reżysera Życia». 

6) Anna MAKAREWICZ (Ольштин, Польща). «Rola i 

rodzaje źrodeł używanych w popularyzowaniu wiedzy o 

jezyku polskim». 

7) Martyna BUJEWICZ (Ольштин, Польща). «Wyko-

rzystanie śpiewu w terapii niepłynności mówienia». 

8) ВЕНГРИН Марта (Львів). «Порівняльний аналіз 

фразеологічних одиниць з компонентом ręka / рука 

(на матеріалі польської й української мов)». 

9) Kinga KRAUSE (Ольштин, Польща). 

«Muzykoterapia jako strategia komunikacyjna dla dzieci 

z niedosłuchem».  

10) ПУЗДРАК Лілія (Львів). «Проблеми пошуку іден-

тичності в повісті Гражини Плебанек «Przystupa». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Філологічний факультет 
 

 
 

ХХ 
Міжнародна наукова 

конференція 

молодих філологів 
 

«VIVAT ACADEMIA» 
 
 

 «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: 
 

сила слова, гармонія життя 

та віра в перемогу добра 
 

(до 300-річчя від дня народження 
українського письменника і філософа)» 

 

11 травня 2022 року 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

м. Львів 

https://zoom.us/j/95829053104?pwd=Wm1jdTdaRGsyWUw3QS91VFJLcTNjdz09
https://zoom.us/j/95829053104?pwd=Wm1jdTdaRGsyWUw3QS91VFJLcTNjdz09
https://us04web.zoom.us/j/71499088776?pwd=qzSt5xnX9FAGn61teOFtz0T_VO-D7J.1
https://us04web.zoom.us/j/71499088776?pwd=qzSt5xnX9FAGn61teOFtz0T_VO-D7J.1

