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ШАНОВНІ КОЛЕГИ / DEAR COLLEAGUES!  
 

Раді вітати Вас 

на засіданні Круглого столу  

«Сучасні тенденції фонетичних досліджень» 

Бажаємо всім плідної праці! 
 

Початок роботи Круглого столу – 22 квітня 2021 р. о 14:00  
 

Welcome to the Round-table discussion “Current Trends in Phonetic Studies” 

(22 April 2021, 2 pm)! 
Приєднатися до засідання можна за посиланням на Zoom конференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/84606449128?pwd=R3dQT3hPZDhjd0g5dWlPNitOa2d4

UT09  

Meeting ID: 846 0644 9128 

Passcode: 731202 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ / ORGANIZING COMMITTEE 

Голова оргкомітету: 
Ю. І. Якименко – перший проректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

академік НАН України, доктор технічних наук  

Члени оргкомітету: 
І. С. Полюк – доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 

ФЛ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», співголова оргкомітету;  

А. А. Калита – доктор філол. наук, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та 

перекладу французької мови ФЛ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; 

Л. І. Тараненко – доктор філол. наук, професор кафедри теорії, практики та 

перекладу французької мови ФЛ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 
 

ПРОГРАМА / PROGRAMME 

Роботи Круглого столу  

«Сучасні тенденції фонетичних досліджень» 
22 квітня 2021 р. / 22 April, 2021  

 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ /  

CONFERENCE OPENING 

(14:00 – 14:10)     

 Вступне слово в.о. завідувача кафедри теорії, практики та 

перекладу французької мови Національного технічного університету 

України КПІ ім. Ігоря Сікорського, очільника Київської фонетичної 

школи, доктора філологічних наук Калити Алли Андріївни  

 Вітальне слово співголови організаційного комітету Круглого 

столу, доцента кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови Національного технічного університету України  

КПІ ім. Ігоря Сікорського Полюк Ірини Станіславівни  

https://us02web.zoom.us/j/84606449128?pwd=R3dQT3hPZDhjd0g5dWlPNitOa2d4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84606449128?pwd=R3dQT3hPZDhjd0g5dWlPNitOa2d4UT09
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Plenary Sessions (14:10 – 15:00)     
 

Olga Ilchenko (Doctor of Philology, Professor, Head 

of Foreign Languages Department, Center of Scientific 

Research and Foreign Languages Teaching, National 

Academy of Sciences of Ukraine)   

Octoliteraphillia and h-dropping: a study in English 

phonosemantics.  
 

Анастасія Рибак (засновниця і генеральний 

директор мережі SARGOI International 

Community, директорка з навчального процесу та 

сертифікований тренер для викладачів іноземних 

мов. Кваліфікації: TKT, CELTA, PMD 

Marketing, FTBE)  

Digital transformation: 7 steps to effective 

pronunciation teaching online.   
 

Alla Kalyta (Doctor of Philology, Professor, National 

Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute») 

Methodology of Emotional-and-Pragmatic Potential 

Visualization of Individual’s Thinking-and-Speaking 

Processes.  
 

Лариса Макарук (доктор філологічних наук, 

декан факультету іноземної філології Волинського 

національного університету імені Лесі Українки) 

Конвергенція вербальних, невербальних та пара-

вербальних засобів у сучасних відеоресурсах, присвячених 

запобіганню поширення COVID-19. 

 

Olga Valigura (Doctor of Philology, Professor, Head 

of the Department of Eastern Philology) & Natalia Hrad 

(Kyiv National Linguistic University) 

Interaction of Pragmatics and Prosody: Approaches to 

the Study.  
 

Jolita Urbanavičienė (Doctor of Humanities, Institute of 

the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania). 

Instrumental Comparative Studies of Sonorants 

in the Baltic Languages: Classification and Research 

Methodology. 
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Round-table Discussion (15:00 – 16:20) 
 

Claudio Barna (University of Milan, Department 

of International Studies, Italy) 

Romain Gary between East and West 
 

Elizaveta Snegireva (PhD in Philology, Associate 

Professor, Center of Scientific Research and Foreign Languages Teaching, 

National Academy of Sciences of Ukraine) 

Little virtues of great value in digital era. 

 

Larysa Taranenko (Doctor of Philology, Professor, 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute»)  

Prosodic Expression of the English Myth Energetic 

Potential.  

 
Ірина Борбенчук (канд. філол. наук, доцент 

кафедри теорії, практики та перекладу англійської 

мови Національного технічного університету України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

Емотивність в епілії Катулла «Аттіс». 
 

Наталія Деркач (канд. філол. наук, доцент кафедри 

германської філології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) 

Терміни на позначення об’єкта розгляду в мовознавчих 

дослідженнях конфлікту. 
 

Микола Куценко (канд. філол. наук, доцент 

кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії 

імені Євгенія Березняка, м. Київ)  

Просодична організація співчуттів-

підбадьорювань в англійському діалогічному мовленні. 
 

 

Valentyna Marchenko (PhD in Philology, Associate 

Professor, National Technical University of Ukraine «Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»)  

Projecting Emotions through Rhythm and Tempo in 

Speech-and-Music Works. 
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Olha Sokyrska (PhD in Philology, Senior Lecturer, 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute»)  

Prosodic Organisation of Refusal Utterances Actualized 

by Can’t and Couldn’t.  

 

Mariia Boichenko (post-graduate student, 

National Technical University of Ukraine «Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»).  

Perspectives of Multidimensional Lingual 

Energetic Research of Charismatic Speech. 

 

 

Ольга Існюк (викладач кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови Національного технічного 

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу 

озвучених сонетоів В. Шекспіра. 

 

Валерій Савчук (викладач кафедри 

іноземної філології, перекладу та методики 

навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди”) 

Варіювання параметрів гучності й темпу 

для втілення тактико-стратегічного 

потенціалу президентських промов. 

 

Ольга Рубчак (канд. філол. наук, доцент кафедри 

мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні 

Національної академії державного управління при 

Президентові України)  

Просодичні особливості мовлення політичних діячів 

в умовах стресу. 

 

Тетяна Кузьменко (канд. філол. наук, ст. викл. 

кафедри англійської і німецької філології та перекладу 

імені професора І.В. Корунця Київського 

національного лінгвістичного університету) 

Realisierung der Deutschen Vokalphoneme in der 

Touristeninformation. 
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Аліна Кондрук (асистент кафедри іноземних мов 

гуманітарних спеціальностей Волинського 

національного університету імені Лесі Українки) 

Голосові характеристики комуніканта-лицеміра.  

 

Олена Світліковська (аспірантка кафедри 

англійської філології Волинського національного університету імені 

Лесі Українки) 

Особливості просодичної організації промови принца Гаррі на 

іграх нескорених. 

 

Ірина Андрущенко (канд. філол. наук, 

доцент кафедри англійської філології, перекладу і 

філософії мови імені професора О.М. 

Мороховського Київського національного 

лінгвістичного університету) 

Динамічні характеристики публічного 

мовлення педантичних акцентуйованих 

особистостей. 

 

Ірина Полюк (доцент кафедри теорії, практики та перекладу 

французької мови Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») 

Особливості формування франкомовної фонологічної 

компетентності. 

 

WORKSHOP  
 

Paul Tagney (English Second-Language 

Teacher, English Conversation Courses, Montreal-Kyiv) 

Accent elimination – speech perfection. 
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ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ / 

PARTICIPANTS OF THE ROUND TABLE DISCUSSION 

Barna, Claudio – Dr., Department of International Studies, 

University of Milan, Italy. 

Urbanavičienė, Jolita – Doctor of Humanities, Senior Researcher at 

the Research Center of the Standard Language, Institute of the Lithuanian 

Language, Vilnius, Lithuania. 

Vitale, Alessandro – Ph.D., Assistant Professor, Faculty of 

Political, Economic and Social Sciences, University of Milan, Italy. 

Алексієвець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології 

імені проф. Г.Г. Почепцова Київського національного лінгвістичного 

університету. 

Андрущенко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови 

імені професора О.М. Мороховського Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Бондар Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Бойченко Марія Костянтинівна – аспірантка кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського». 

Борбенчук Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Бурка Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри англійської мови та перекладу факультету 

сходознавства Київського національного лінгвістичного університету. 

Валігура Ольга Романівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри східної філології Київського 

національного лінгвістичного університету. 
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Град Наталія Ярославівна – викладач кафедри англійської 

мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Гуменюк Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Деркач Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри германської філології Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Ільченко Ольга Михайлівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових 

досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук 

України. 

Існюк Ольга Юріївна – викладач кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Калита Алла Андріївна – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Колісник Марина Павлівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

  

Кондрук Аліна Юріївна – асистент кафедри іноземних мов 

гуманітарних спеціальностей Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

Космацька Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Кравчук Юрій Анатолійович – магістрант факультету 

лінгвістики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 
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Красовська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедра англійської мови математичних факультетів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Кривов’яз Яна Олегівна – студентка факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Кузьменко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри англійської і німецької філології та 

перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Куликова Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Куценко Микола Анатолійович – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії 

імені Євгенія Березняка, м. Київ. 

Лазарева Марія Олексіївна – студентка факультету 

міжнародних відносин та світової політики Київського інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Макарук Лариса Леонідівна – доктор філологічних наук, 

доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної 

філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

Марченко Валентина Володимирівна – кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Миронова Ольга Петрівна – викладач Національної 

металургійної академії України, м. Дніпро. 

 

Никифоренко Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри німецької філології Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова.  

Полюк Ірина Станіславівна – доцент кафедри теорії, практики 

та перекладу французької мови Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 
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Рибак Анастасія – викладач англійської мови, засновниця і 

генеральний директор мережі SARGOI International Community, 

директорка з навчального процесу та сертифікований тренер для 

викладачів іноземних мов. 

 

Рубчак Ольга Борисівна – кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному 

управлінні Національної академії державного управління при 
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