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ПРОГРАМА 

ХV Міжнародної наукової конференції 

 

«ПРІОРИТЕТИ 

ГЕРМАНСЬКОЇ І РОМАНСЬКОЇ  

ФІЛОЛОГІЇ»,  

присвяченої 150-річчю від дня народження  

Агатангела Кримського 

 

Приєднуйтеся за посиланнями: 

День 1  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3AOPKCwqPYsbutTCPovByo97mgqI1OafjzauDdHeQFlVs1%40thread.tacv2/1623762390569?context=

%7B%22Tid%22%3A%2279cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa%22%2C%22Oid%22%3A%2295432d0b-

cdfd-4d75-9531-57cd1478555d%22%7D 

День 2  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3AOPKCwqPYsbutTCPovByo97mgqI1OafjzauDdHeQFlVs1%40thread.tacv2/1623762502228?context=

%7B%22Tid%22%3A%2279cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa%22%2C%22Oid%22%3A%2295432d0b-

cdfd-4d75-9531-57cd1478555d%22%7D 

 

Регламент роботи конференції 

18 червня 2021 р.  

 

10.00: відкриття конференції  
 

Виступ на пленарному засіданні – до 20 хвилин; участь в обговоренні 

доповіді – до 5 хвилин. 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(10.00) 
 

Вступне слово: 

Координатори конференції – кандидат філологічних наук, доцент  

Оксана Рогач, кандидат філологічних наук, доцент Алла Павлюк 
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Привітання: 

1. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Анатолій Цьось. 

2. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор 

психологічних наук, професор Лариса Засєкіна. 

3. Декан факультету іноземної філології Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, доцент 

Лариса Макарук. 

 

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 

Перше пленарне засідання 
Доповіді: 

1.  Ніна Данилюк, доктор філологічних наук, професор (Волинський 

національний університет імені Лесі Українки). Агатангел Кримський – 

організатор Української академії наук, мовознавець і письменник. 

2. Імадеддін Раеф, письменник, перекладач (Ліванська Республіка). 

Бейрут і Бейрутяни 125 років тому очима Агатангела Кримського. 

3. Володимир Підвойний, кандидат філологічних наук, доцент 

(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського). 

Бібліотека-колекція Агатангела Кримського у світлі сучасної прикладної 

лінгвістики. 
(перерва 30 хвилин) 

 
Друге пленарне засідання 

Доповіді: 

4. Анатолій Силюк, методист відділу виховної роботи, заслужений діяч 

культури України (Волинський інститут післядипломної педагогічної 

освіти). Агатангел Кримський і Волинь. 

5. Наталія Цьолик, кандидат філологічних наук, доцент 

(Волинський національний університет імені Лесі Українки). 

Українознавчий вимір формування світогляду та утвердження 

громадської позиції Агатангела Кримського. 

6. Оксана Рогач, кандидат філологічних наук, доцент (Волинський 

національний університет імені Лесі Українки). Агатангел 

Кримський у творчості Василя Шкляра. 
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19 червня 2021 р. 

Перше пленарне засідання 

(10.00) 

Доповіді: 

1. Валерій Полковський, доктор філософії, незалежний дослідник, 

президент компанії «Східноєвропейські можливості» (Сейнт-

Альберт, Канада). Побудова канадської України: трилогія Іллі 

Киріяка «Сини землі» (до 130-річчя української еміграції в країні 

кленого листа). 

2. Алла Товарес, доктор філософії (Говардський університет, США). 

Функціональні особливості прагматичних інтерактивних маркерів у 

структурних розділах наукових статей. 
3.  Mohamed Nouah, доктор філософії (Університет Алжиру 2). 

Fachdiskurse im DaF-Unterricht in Algerien: Zur Aneignung einer einer 

Frachsprache. 
4. Yassine Adjabi, доктор філософії (Університет Алжиру 2). Презентація 

факультету іноземних мов Університету Алжир-2 імені Абу-Аль-Касема 

Саадаллаха. 

5. Fouzia Amrouche, доктор філософії (Університет Мсіла, Алжир). 

Le trauma en narration dans le roman algérien contemporain 

 

(перерва 30 хвилин) 

 

Друге пленарне засідання 
Доповіді: 

6. Світлана Волкова, доктор філологічних наук, професор (Київський 

національний лінгвістичний університет). Художній дискурс у світлі 

лінгвосеміотики: від знакових систем Ч. Пірса до вербалізації художнього 

образу як знаку культури у сучасних лінгвістичних дослідженнях. 

7. Валентина Ущина, доктор філологічних наук, професор 

(Волинський національний університет імені Лесі Українки). Мова 

як дзеркало соціальних змін: соціолінгвістична специфіка гендерної 

ідентифікації у США. 

8. Олена Ковальова, старший викладач (Національний університет 

харчових технологій), Наталія Ковальська, старший викладач 

(Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Навчання мовлення в 

реальності впливу covid-19. 
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