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КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Національного авіаційного університету

Кафедра української мови та культури є базовим структурним підрозділом

факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, що провадить наукову,

освітню та методичну діяльність з метою виконання в повному обсязі мовного

законодавства України в частині застосування державної мови в навчальних

закладах, популяризації її в студентському та науково$педагогічному середовищі,

підвищення рівня володіння українською мовою.

Навчально$виховна, методична та наукова робота кафедри є невід'ємною від

культурно$просвітницької та патріотичної діяльності.

Завідувач кафедри — Литвинська Світлана Віталіївна, кандидат філологічних

наук, доцент.

Наукова діяльність кафедри пов'язана з дослідженням питань розвитку

української мови та культури. Наукові зацікавлення викладачів об'єднані навколо

кафедральної науково$дослідної роботи «Українська авіаційна термінологія:

сучасні виклики».

Традиційною є Міжнародна наукова конференція «Мова та культура у просторі

новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації» — науковий простір для

формування сучасної гуманітарної думки. 

Студенти на кафедрі є активними учасниками традиційних заходів для

студентської молоді, зокрема Міжнародного мовно$літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу

студентських робіт з української мови, літератури (методика викладання),

Всеукраїнської олімпіади з української мови, Всеукраїнського радіодиктанту

національної єдності.
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Голова комітету 

ЛИТВИНСЬКА Світлана Віталіївна   

завідувач кафедри української мови та культури факультету лінгвістики 
та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, 
кандидат філологічних наук, доцент 

Члени комітету: 
 
ДОБРОВОЛЬСЬКА Людмила Анатоліївна   

старший викладач кафедри української мови та культури факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 
університету 

ДЯЧУК Тетяна Миронівна   
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

КОШЕТАР Уляна Петрівна 
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
історичних наук, доцент 

НОВИКОВА Юлія Миколаївна 
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

ОНУФРІЙЧУК Ганна Іванівна 
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
філологічних наук 

СЕНЧИЛО-ТАТЛІЛІОҐЛУ Надія Олексіївна  
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
філологічних наук 

СІБРУК Анастасія Володимирівна  
доцент кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

СТЕЦИК Христина Миколаївна  
старший викладач кафедри української мови та культури факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 
університету, кандидат філологічних наук 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

13:00-13:10− реєстрація учасників круглого столу  

13:10 - 15:00 – проведення круглого столу 

 

 

  

Регламент: 

Виступ на засіданні круглого столу – до 5 хвилин 

Обговорення – до 3 хвилин 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
 

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна 
декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
Національного авіаційного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
 

КОКАРЄВА Анжеліка Миколаївна   
заступник декана з наукової та міжнародної роботи 
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 
Національного авіаційного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО 
ЛИТВИНСЬКА Світлана Віталіївна 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української мови та культури факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного 
університету 

 
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
ВАКУЛА Марія 

студентка, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Медична метафора в публіцистичному стилі 

 
ВАРАВКІНА Зінаїда 

старший викладач кафедри іноземних мов Національної 
академії статистики, обліку та аудиту 
Проблеми систематизації української економічної термінології 
у сучасному термінознавстві 

 
ВОДКА Анастасія 

студентка, Харківський автомобільно-дорожній університет 
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Терміни-словосполучення в термінології транспортного 
комплексу України 

 
ВОРОБЙОВА Валерія 

студентка, Національний авіаційний університет 
Формування понятійно-термінологічної бази Інтернет-
технологій (порівняльний аналіз англійської та української 
мов) 
 

ГАЖУК-КОТИК Лілія 
кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та 
культури української мови філологічного факультету 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
Терміни-композити в педагогічній термінології: особливості 
функціонування та вживання 
 

ГЛЯНЕНКО Катерина 
кандидат педагогічних наук, викладач Відокремленого 
структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж 
інженерії та педагогіки Державного вищого навчального 
закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет» 
Педагогічна термінолексика в перекладознавчому аспекті 

 
ГНАТОВА Анна 

студентка, Харківський автомобільно-дорожній університет 
Терміни-неологізми на позначення сонячної зарядної станції 
для електромобілів 
 

ГОДЗЬ Вероніка 
студентка, Державний університет телекомунікацій 
«Інформаційно-комунікаційна діяльність»: сутність та 
визначення поняття 
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ГОРОВА Віталіна 
кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу «Український етнологічний центр» 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України 
 

ДАНИЛЮК Юлія 
студентка, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Зооморфізми в медичній термінології 

 
ДОБРОВОЛЬСЬКА Людмила 

старший викладач кафедри української мови та культури 
Національного авіаційного університету 
Термінологічні словники: структурно-семантичний аспект 
 

ДЯЧУК ТЕТЯНА 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного 
університету  
Лексичні новотвори та причини їх появи (на прикладі 
авіаційної термінолексики) 
 

КАЛІНІЧЕНКО Альона  
магістр кафедри історії та документознавства Національного 
авіаційного університету  
Термінологічні аспекти розвитку інтернет-технологій 
 

КНИШЕНКО Антон 
асистент кафедри будівельних і дорожніх машин імені 
А.М. Холодова Харківського автомобільно-дорожнього 
університету 
Номінативна структура компонентів поняття 
«автогідропідіймач» 
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КНИШЕНКО Наталія 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
українознавства Харківського автомобільно-дорожнього 
університету 
Синхронно-типологічна репрезентація та історична 
інтерпретація сучасних термінів дорожньо-будівельної галузі 
 

КОМЗОЛ Богдана 
студентка, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Теоретичні основи дослідження етимології топонімів 

 
КРИШТАНОВИЧ Оксана 

кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та 
культури української мови філологічного факультету 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
Співвідношення термінів “образ автора” та “мовний образ” 
у сучасній лінгвістиці 
 

КОМЕНДАНТ Вадим 
студент, Національний авіаційний університет 
Вторинна номінація як спосіб утворення авіаційних термінів 

 
КОСТЕНКО Галина 

викладач Коледжу інформаційних технологій та 
землевпорядкування Національного авіаційного університету 
Особливості вживання іншомовних слів, які змінюють 
українську термінологію в економіці та менеджменті 

 
КОШЕТАР Уляна 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української 
мови та культури Національного авіаційного університету 
Феномен міграції термінів у науковій комунікації  
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КРАСАВІНА Валентина 
доцент кафедри української мови і літератури Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Терміни періоду коронавірусу 

 
ЛЕПСЬКА Яна 

студентка, Національний авіаційний університет 
Кінематографія в незалежній Україні: стан та перспективи 
 

ЛИТВИНСЬКА Світлана 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного 
університету 
Термін «вебдокумент»: сутність поняття  
 

МАКСИМЧУК Віра 
викладач Коледжу інформаційних технологій та 
землевпорядкування Національного авіаційного університету 
Фемінітиви в класифікаторі професій 
 

МИГОЛЬ Валентина 
викладач Коледжу інформаційних технологій та 
землевпорядкування Національного авіаційного університету 
Методологія проведення практичних занять з іноземної мови 
для майбутніх фінансистів 
 

МІРОШНИЧЕНКО Олександр 
студент, Національний авіаційний університет 
Англіцизми – лексичні інновації в комп’ютерній 
терміносистемі 

 
МІРОШНІКОВА Юлія 

студентка, Національний авіаційний університет 
Пуризм у термінології: досвід зарубіжних країн 
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МОВЧАН Данило 
студент, Національний авіаційний університет 
Поповнення складу комп’ютерної термінології 
 

НІКОЛАЄНКО Катерина 
студентка, Академія кіно та нових медіа  
Терміни-словосполучення жанрів кіно в сучасній 
україномовній та англомовній термінології кіномистецтва  
 

НІКУЛІНА Неля 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
українознавства Харківського автомобільно-дорожнього 
університету 
Автотранспортна номенклатура як маркетинговий 
інструмент у рекламному дискурсі 

 
НОВИКОВА Юлія 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного 
університету 
Проблеми перекладу науково-технічних термінів 
 

ОЛЕКСАНДРУК Ірина 
молодший науковий співробітник Інституту мовознавства 
ім. О.О. Потебні 
Дефініція та формули квазісемантики 
 

ОНУФРІЙЧУК Ганна 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
та культури Національного авіаційного університету 
Магія термінів в етнолінгвістичному аспекті 
 

ОЧІЧЕНКО Марія 
студентка, Національний авіаційний університет 
Українська наукова термінологія: історія походження та 
формування 
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ПАЛІЙ Юлія 
студентка, Державний університет телекомунікацій 
Роль термінів у сфері фахової комунікації 
 

ПЕТРАКОВА Катерина 
студентка, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Медична термінологія в контексті художньої мови 

 
ПЕТЬКУН Світлана 

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій 
Консолідована інформація: специфіка термінологічного 
апарату 
 

ПІНЧУК Дмитро 
студент, Академія кіно та нових медіа  
Термінологія нових медіа (кібер-оптимізм)  
 

ПОПОВИЧ Наталія 
кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри історії 
та культури української мови філологічного факультету 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
Терміни-символи на позначення кількості у творчості Галини 
Тарасюк  
 

ПРИСЯЖНЮК Діана 
студентка, Державний університет телекомунікацій 
Основні підходи до визначення поняття «комунікація» в 
сучасному науковому дискурсі 

 
ПРОРОЧЕНКО Софія 

студентка, Академія кіно та нових медіа  
Особливості термінологічного словника сучасного режисера 
нових медіа 
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ПУСТОВОЙ Антон 

студент, Академія кіно та нових медіа  
Термінологія нових медіа (кібер-песимізм) 
 

СВЯТОГОРОВ Ігор 
аспірант кафедри української мови і літератури 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка 
Функціонування медичної термінології в сучасній 
публіцистиці 

 
СЕНЧИЛО-ТАТЛІЛІОҐЛУ Надія 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
та культури Національного авіаційного університету 
Проблеми термінології на межі турецького, радянського та 
вітчизняного літературознавства  
 

СІЛІНА Дарина 
студентка, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка 
Формування сучасної української військової термінології 
 

СІБРУК Анастасія 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного 
університету 
Українська авіаційна термінологія: шляхи утворення 
 

СІРЕНКО Артур 
студент, Національний авіаційний університет 
Спортивна термінологія в сучасній українській мові: історична 
ретроспектива  
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СЛИНЬКО Ірина 

викладач Коледжу інформаційних технологій та 
землевпорядкування Національного авіаційного університету 
Труднощі перекладу англомовних термінів логістів  

 
СОСНОВА Мирослава 

кандидат педагогічних наук, викладач Відокремленого 
структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж 
інженерії та педагогіки Державного вищого навчального 
закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет» 
Теоретичні засади стандартизації технічної термінології 
 

СТЕЦИК Христина 
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного 
університету 
Багатозначність в українській лінгвістичній термінології 
 

СТОГНІЙ Ірина 
старший викладач кафедри іноземних мов Національної 
академії статистики, обліку та аудиту 
Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики 
українською мовою 
 

СТОРОЖЕНКО Ліна 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій 
Ґенеза української документологічної термінології 
 

СУСЛОВА Олександра 
студентка, Національний авіаційний університет 
Особливості перекладу англійських термінів авіаційної 
логістики 
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TATLILIOGLU Kasım 

Doç. Dr. Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  
Problems facing terminology today: a theoretical perspective 

 
ТКАЧУК Софія 

студентка, Національний авіаційний університет 
Антонімія в юридичній термінології 
 

ФЕДІНА Олена 
кандидат філологічних наук, Дніпровський фаховий коледж 
інженерії та педагогіки 
Сучасна термінологія мовознавства 
 

ФІЛІПЧУК Марія 
кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри історії 
та культури української мови філологічного факультету 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 
Термін «етноконцепт» у контексті народної творчості 

 
ХАЛІНОВСЬКА Людмила 

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу 
граматики та наукової термінології Інституту української мови 
НАН України  
Явище паронімії в українській науково-технічній термінології 
 

ХАРЧЕНКО Світлана 
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 
журналістики та мовної комунікації Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
Запозичення в термінології: панацея & загроза 
 

ЦАПКО Єлизавета 
Студентка, Державний університет телекомунікацій 
Управлінська комунікація: становлення термінологічних засад 
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ЦЮПАК Маргарита 

студентка, Національний авіаційний університет 
Історія розвитку авіаційної термінології в українській мові 
 

ЧЕРЕДНИК Людмила 
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
українознавства, культури та документознавства 
Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» 
Англіцизми в сучасній науково-технічній термінології 
 

ЧЕРНОМАЗ Михайло 
студент, Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського 
Особливості перекладу комп’ютерних термінів 

 
ШАРКО Альбіна 

студентка, Національний авіаційний університет 
Латинська мова як інструмент формування професійної 
лексики юристів 

 
ШЕВЧУК Інна 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та 
документознавства Національного авіаційного університету 
Способи поповнення документознавчої термінології 
 

ЯКОВЕНКО Оксана 
викладач, ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну» 
Київського національного університету технологій та дизайну 
Функціонування англійських запозичень у мовленні 
дизайнерів 
 

ЯКОВЛЄВА Аліна 
студентка, Національний авіаційний університет 
Український молодіжний сленг: термінологічний апарат 
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ЯСАКОВА Наталія 

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української мови Національного університету «Києво-
Могилянська академія» 
Кодифікація лінгвістичної термінології на тлі множинності 
напрямів мовознавства 
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