Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Мовні і концептуальні
картини світу
Випуск 65 (1)

ISSN 2520-6397
У збірнику вміщено наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, аспірантів та
студентів, присвячені аналізу світоглядних горизонтів сучасного мовознавства.
Відповідальний
редактор
Редакційна
колегія

Адреса редколегії

Рекомендовано

Зареєстровано

Адреса видавця

О.І. Ніка, д. філол. н., проф.
Ш.Т. Апрідонідзе, д. філол. н., проф. (Інститут грузинської мови
АН Грузії); Р. Бальсис, д. філол. н., проф. (Клайпедський університет);
А.І. Бєльський,
д. філол. н.,
проф.
(Білоруський
державний
університет); І.В. Кононенко, д. філол. н. (Варшавський університет);
В.Б. Бурбело, д. філол. н., проф., І.О. Голубовська, д. філол. н., проф.;
Н.Ю. Жлуктенко, к. філол. н., проф.; В.І. Карабан, д. філол. н., проф.;
Н.М. Корбозерова, д. філол. н., проф.; Г.Г. Крючков, д. філол. н.,
проф.; М. Мозер, д. філол. н., проф. (Віденський університет);
С. В. Скрильник, к. філол. н., доц.; О.С. Снитко, д. філол. н., проф.;
В.Д. Старичонок, д. філол. н., проф. (Білоруський державний
педагогічний університет ім. Максима Танка);
C. Темчинас,
д.філол.н., проф. (Інститут литовської мови, Литва); Л.І. Шевченко,
чл.-кор., д. філол. н., проф.; Л.В. Коломієць, д. філол. н., проф.;
О.І. Чередниченко, д. філол. н., проф.; Г.А. Черненко, к. філол. н.;
Материнська О.В., д. філол. н., доц.; О.С. Стасюк, к. філол. н.
01033, Київ-033, б-р Тараса Шевченка, 14
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут філології, тел. 239-32-58
Рекомендовано Вченою радою Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка 22.01.2019 р.,
протокол №6.
Міністерство юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію КВ
№ 16155-4627Р від 11.12.2009 р.)
Включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ
Міністерства освіти та науки України №1328 від 21.12.2015 р.)
04080, Україна, м.Київ-80, а/с 41
тел./фак.: (044) 227-38-48; 227-38-28;

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність
наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей.
Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали.

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Linguistic and conceptual
worldviews
Issue 65 (1)

ISSN 2520-6397
This collection contains scientific articles written by professors, lecturers, postgraduate and
undergraduate students. These articles concern analysis of worldview perspectives of current
linguistics.
Editor-in-chief
Editorial Board

Editorial
address

O.I. Nika, Dr. habil., full professor
Sh.T. Apridonidze, Dr. habil., full prof. (Academy of Sciences of Georgia,
Institute of Georgian Language); R. Bal'sys, Dr. habil., full prof.
(University of Klaipeda); A.I. Byel's'kyy, Dr. habil., full prof. (Belorussian
State University);
I.V.Kononenko (University of Warsaw), PhD.;
V.B. Burbello, Dr. habil., full prof.; I.O. Golubovska, Dr. habil., full prof.;
N.Yu. Zhluktenko, Dr. habil., full prof.; V.I. Karaban, Dr. habil., full prof.;
N.M. Korbozerova, Dr. habil., full prof.; G.G. Kryuchkov, Dr. habil., full
prof.; M. Mozer, Dr. habil., full prof. (University of Vienna);
S. V. Skrylnyk, Ph.D. As. Prof.; O.S. Snitko, Dr. habil., full prof.;
V.D. Starychonok, Dr. habil., full prof. (Belorussian Maxim Tank State
Pedagogical University); S. Temchinas, Dr. habil., full Prof. (Institute of
Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania); L.I. Shevchenko, CM, Dr. habil.,
full prof.; L.V. Kolomiyets, Dr. habil., full prof.; O.I. Cherednichenko,
Dr. habil., full prof.; H.A. Chernenko, Ph.D.; O.V. Materynska, Dr. habil.,
As. Prof.; O.S. Stasiuk, PhD

board 01033, Kyiv-033, 14 Taras Shevchenko Avenue,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of Philology, tel. (38044) 239-32-58

Recommended by

Recommended by Academic Board of Institute of Philology, Taras
Shevchenko National University of Kyiv
January 22, 2019 (Protocol №6)

Registered by

Ministry of Justice of Ukraine, certificate of the State registration
КВ № 16155-4627Р (December 11, 2009)
Included into the List of Scientific Professional Editions of Ukraine (Order
of Ministry of Education and Science of Ukraine, protocol №1328,
December 21, 2015)

Editor's address

04080, Ukraine, Kyiv-80, P.O.B. 41
tel./fax: (044) 227-38-48; 227-38-28

Authors of published materials are fully responsible for gathering and preciseness of
published facts, quotations, economical and statistical data, proper nouns and other data. The
editorial board reserves the right to shorten and edit their materials.

Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко

Языковые
и концептуальные
картины мира
Выпуск 65 (1)

ISSN 2520-6397
Сборник содержит научные работы профессоров, доцентов, преподавателей,
аспирантов и студентов, посвященные анализу мировоззренческих горизонтов современного
языковедения.
Ответственный
редактор

О.И. Ника, д. филол. н., проф.

Редакционная
коллегия

Ш.Т. Апридонидзе, д. филол. н., проф. (Институт грузинского языка
АН Грузии); Р. Бальсис, д. филол. н., проф. (Клайпедский
университет); А.И. Бельский, д. филол. н., проф. (Белорусский
государственный
университет);
И.В. Кононенко,
д. филол. н.
(Варшавский университет); В.Б. Бурбело, д. филол. н, проф.;
И.А. Голубовская, д. филол. н., проф.; Н.Ю. Жлуктенко, к. филол. н.,
проф.; В.И. Карабан, д. филол.н., проф.; Н.М. Корбозерова,
д. филол. н., проф.; Г.Г. Крючков, д. филол. н., проф.; М. Мозер,
д. филол. н., проф. (Венский университет); С. В. Скрыльник,
к. филол. н., доц.; Е.С. Снитко, д. филол. н., проф.; В.Д. Старичонок,
д. филол. н., проф. (Белорусский государственный педагогический
университет им. Максима Танка); С. Темчинас, д.филол.н., проф.
(Институт литовского языка, Литва); Л.И. Шевченко, чл.-корр.,
д. филол. н.,
проф.;
Л. В. Коломиец,
д. филол. н.,
проф.;
А.И. Чередниченко, д. филол. н., проф.; А.А. Черненко, к. филол. н.;
Е.В. Материнская, д. филол. н., доц.; О.С. Стасюк, к. филол. н.

Адрес
редколлегии

01033, Киев-033, б-р Тараса Шевченко, 14
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Институт филологии, тел. 239-32-58

Рекомендовано
Ученым советом Института филологии Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко 22.01.2019 г., протокол №6
Зарегистрировано

Министерство юстиции Украины (свидетельство о государственной
регистрации КВ № 16155-4627Р от 11.12.2009 г.)
Включено в Список научных специализированных изданий Украины
(Приказ Министерства образования и науки Украины
№1328 от 21.12.2015 г.)

Адрес издателя
04080, Украина, г.Киев-80, а/я 41
тел./факс: (044) 227-38-48; 227-38-28;
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за подбор,
точность изложенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, имен собственных и
остальной информации. Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать
предоставленные материалы.

