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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Раді вітати Вас 
на засіданні Круглого столу  

«Сучасні тенденції фонетичних досліджень» 
 

Бажаємо всім плідної праці! 
 

Початок роботи Круглого столу – 12 травня 2017 р. о 10:00  
за адресою: 

м. Київ, просп. Перемоги, 37, факультет лінгвістики, 
корпус №7, ауд. 632  

 
Програма Круглого столу : 
9:00 – 10:00        Реєстрація учасників Круглого столу   
10:00 – 11:30 Доповіді провідних фахівців у галузі 

фонетики 
11:30 – 12:00 Презентація монографії А.А. Калити 

«Энергетика речи» 
12:00 – 13:00 Coffee break. Стендові доповіді 
13:00 – 15:00  Виступи учасників Круглого столу.  
15:00 – 15:30  Coffee break. Стендові доповіді 
15:30 – 17:00 Обговорення доповідей.  

Підсумки роботи Круглого столу 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова оргкомітету: 
Ю. І. Якименко – перший проректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», академік НАН України, доктор технічних наук    

Члени оргкомітету: 
І. С. Полюк – доцент, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу 
французької мови ФЛ НТУУ «КПІ ім.  Ігоря Сікорського»  – заст. 
голови оргкомітету  
А. А. Калита – доктор філол. наук, професор 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 англійської мови ФЛ НТУУ «КПІ ім.  Ігоря 
Сікорського» 
 

РОБОЧІ МОВИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
українська, російська, англійська, французька, німецька 
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УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
v Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, м. Київ 
v Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 
v Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 
v Київський національний лінгвістичний університет 
v Національна академія Національної гвардії України, м. Харків 
v Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
v Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
v Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 
v Національний університет «Одеська юридична академія» 
v Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
v Technische Universität, м. Берлін, Німеччина 
v Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 
v Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди  
v Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України, м. Київ 
v Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  
v Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка 
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ПРОГРАМА 
Роботи Круглого столу  

«Сучасні тенденції фонетичних досліджень» 
 

12 травня 2017 р.,  
ауд. 632   

10:00 – 11:30     
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 
Вступне слово першого проректора Національного технічного 

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 
академіка НАН України, доктора технічних наук, заслуженого діяча 

науки і техніки України, лауреата Державних премій України 
Якименка Юрія Івановича 

 
Вітальне слово співголови організаційного комітету Круглого столу, 

доцента, завідувача кафедри теорії, практики та перекладу 
французької мови Національного технічного університету України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
Полюк Ірини Станіславівни  

 
ДОПОВІДІ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФОНЕТИКИ  

 
Київська фонетична школа: комплекс проблем, розроблюваних в 

обсязі енергетичної теорії мовлення 
Калита А.А. 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
теорії, практики та перекладу французької мови 

Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 
Сучасні підходи до формування іншомовної фонетичної 

компетентності в загальноосвітньому навчальному закладі 
Бігич О.Б. 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
методики викладання іноземних мов й інформаційно-
комунікаційних технологій Київського національного 

лінгвістичного університету. 
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Специфіка вимовного акценту в іншомовному мовленні білінгвів 

Валігура О.Р. 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної 

філології Київського національного лінгвістичного університету. 
 

Ритм прози (на матеріалі оповідання Марі Луїзи Кашніц 
«Хто знає свого батька») 

Іваненко С.М. 
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти 
Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ. 
 

Vokalphonemische Typologie des Ukrainischen und des Deutschen 
Кійко С.В.  

доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
германського, загального і порівняльного мовознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича / Technische Universität Berlin. 

 
Паралингвальные особенности агрессивной риторики в 

публичном политическом дискурсе 
Петлюченко Н.В.  

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
германських та романських мов Національного 

університету «Одеська юридична академія». 
 

Парадигматика і синтагматика диференційних ознак 
фонем української та німецької мов 

Стеріополо О.І. 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

германської і фіно-угорської філології Київського 
національного лінгвістичного університету. 
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Енергетичні характеристики усної актуалізації англійського 
анекдоту 

Тараненко Л.І. 
доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, 

практики та перекладу англійської мови Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 
 

Вариативность норм коммуникативного поведения: 
когнитивный аспект  

Шевченко І.С. 
академік Академії Наук Вищої школи України, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової 
іноземної мови та перекладу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 
 
 
 

Презентація монографії А.А. Калити  
«Энергетика речи» (К.: Кафедра, 2016. – 292 с.) 

 
(11:30 – 12:00) 

 
ауд. 632 

 
Автор монографії – проф. А.А. Калита – ознайомить 
учасників Круглого столу з теоретико-концептуальними 
основами сформованої нею енергетичної теорії мовлення 
та методами енергетичних досліджень сугестивного 
потенціалу мовлення. 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

(12:00-13:00) 

Subliminal Potential of the Text Rhythmic System 

Калита А.А. 
(доктор філологічних наук, професор, професор кафедри  

теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ  
«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

Designing a Coursebook for teaching ESP for University Students 
Majoring in System ANALYSIS 

Корнєва З.М. 
(кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  
теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

Speech and Music Interrelation: Energetic Approach 

Марченко В.В. 
(викладач кафедри теорії, практики  

та перекладу англійської мови НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») 

Energetic Potential of a Spoken English Proverb 

Тараненко Л.І. 
(доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри  
теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського») 
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Виступи учасників Круглого столу 
за напрямами досліджень 

(13:00-15:00) 
ауд. 632 

 
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОВОЇ БУДОВИ МОВИ Й 

МОВЛЕННЯ 
Алексієвець О.М.  
Просодичні засоби організації точки зору у політичній 
промові 

м. Київ 

Бурка Н.А. 
Систематизація змін в системі приголосних 
середньоанглійського періоду розвитку англійської мови 

м. Київ 

Кузьменко Т.М. 
Комбінаторна варіативність наголошених голосних 
фонем у спонтанному німецькому мовленні 

м. Київ 

Куценко М.А. 
Взаємодія просодичних та паралінгвальних засобів актуалі-
зації співчуття з прагматичною функцією «втішання» 

м. Київ 

Марченко В.В. 
Тембральні характеристики мовленнєво-музичних творів 

м. Київ 

Сокирська О.С. 
Просодичне оформлення відмови, вираженої модальним 
дієсловом «can’t» 

м. Київ 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МОВЦЯ ЗА 

ФОНЕТИЧНИМ ОФОРМЛЕННЯМ ЙОГО МОВЛЕННЯ 
Девіцька А.І. 
Динамічні характеристики англійського мовлення 
словаків-білінгвів 

м. Київ 

Лембік С.О., Толмачова К.М. 
Фонетичні особливості мовлення різних груп 
французького суспільства 

м. Харків 

Колісник М.П. 
Специфіка залежності фонетичних відхилень від 
вікових груп мешканців північно-східного регіону Англії 
у період 1960-2010 років 

м. Київ 

Космацька Н.В. 
Фонетичні особливості емоційного мовлення 

м. Київ 

Сотников А.В.  
Емоційний стан мовця та його вплив на просодичні 
показники мовлення 

м. Київ 
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КОГНІТИВНИЙ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФОНЕТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ДИСКУРСУ 
 

Деркач Н.В.  
Просодичні ознаки англійського прислів’я з 
комунікативно-прагматичною функцією оцінки 
 

м. Чернігів 

Козуб Л.C. 
Варіативність вимовних норм у сучасному 
британському та американському кiнематографi 
 

м. Київ 

Мусієнко Ю.А. 
Ритмічна організація директивних інтенцій в 
англомовному притчовому дискурсі 
 

м. Київ 

Вербицька Т.Д., Никифоренко І.В. 
Diskurspartikeln in der Mündlichkeitsdidaktik 
 

м. Одеса 

Рубчак О.Б. 
Передумови вивчення просодичного оформлення 
непрямих мовленнєвих актів 
 

м. Київ 

Томахів М.В. 
Результати аудитивного аналізу просодичних 
засобів реалізації мовленнєвого впливу у сучасному 
англомовному науковому дискурсі 
 

м. Київ 

Рудківський О.П. 
Деякі специфічні риси фонологічних систем 
германських та слов’янських мов 
 

м. Київ 

Сердюк І. В. 
Темпоральна організація синтагми в англомовній 
військовій промові 
 

м. Харків 

Shnurovska L. 
Cognitive Ground of the Auditory Modality 

м. Київ 
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ФОНОСЕМАНТИЧНІ Й ФОНОСТИЛІСТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ 

Буць Ж.В. 
Фонетичні маркери емоційного стану героїв у 
французькому кінодискурсі 

м. Київ 

Лисичкіна О.О. 
Динамічна зумовленість реалізації конфліктних 
ситуацій в англомовному дискурсі ділових 
переговорів 

м. Харків 

Львова Н.Л.  
Питання звукового символізму у вітчизняних та 
закордонних течіях сучасного мовознавства 

м. Київ 

Борбенчук І.М. 
Фонетико-орфографічні особливості поезій 
Катулла 

м. Київ 

Havrylenko V.M. 
Phonetic Peculiarities of the Concept “FEAR” 
Manifestation in Prose (on the Basis of H. 
Lovecraft’s Short Stories) 

м. Київ 

Гавриленко В.М., Тітарова Д.Ю. 
Просодичні характеристики політичних промов 
Уінстона Черчилля 

м. Київ 

Шваб Л.М. 
Реалізація мелодики в озвучених текстах байки 
та доповіді  

м. Київ 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ФОНЕТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Baklazhenko Y.V. 
Teaching English Pronunciation: an ESP Classroom 
Practice 

м. Київ  

Гурина Н.В. 
Комунікативна стратегія дистанціювання в профе-
сійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів 
англійської інтонації 

м. Чернігів 

Куликова В.Г. 
L’utilisation des jeux au cours de l'enseignement de la 
phonétique pour les débutants en classe de français 

м. Київ 

Чухно О.А.  
Прийоми формування навичок поєднаної вимови у 
процесі навчання майбутніх учителів англійської 
мови після німецької 

м. Харків 
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ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
Алексієвець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології 
Київського національного лінгвістичного університету. 

Баклаженко Юлія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного 
спрямування №3 Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Бігич Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 
лінгвістичного університету. 

Борбенчук Ірина Миколаївна – викладач кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». 

Бурка Наталія Анатоліївна – викладач кафедри англійської 
мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного 
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