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SPIS TREŚCI: 

I. Etnolingwistyka słowiańska i kontrastywna. Język folkloru 
 

Wstęp 

Таццяна Валодзіна 

Беларуска-нямецкія паралелі ў сферы найменняў і магічнага лекавання начніц і 

радзімца 

Тамара Голі-Oглу 

Евфемізація ритуального мовлення в слов'янському етнокультурному просторі 

Ірина Гренджа 

Oнтологічна природа і номінація замовляння: до проблеми формування жанру charm 

nominations 

Ніна Данилюк 

Жанрові особливості лексики українських календарно-обрядових пісень 

Mаргарита Жуйкова 

Принципи номінації та трансляція культурної інформації 

Ніна Захарова 

Cтихії як першоджерела буття і об'єкт референції в текстах українських і німецьких 

народних загадок 

Тетяна Погрібна 

Народні прикмети як відображення національної культури (на матеріалі чеської, 

польської та української мов) 

Любов Cавченко 

Артефактно-предметний код фразеологізмів із фразеологемою 'шапка' в 

соціокультурних традиціях східних слов'ян 

Oлег Тищенко 

Cемантика й прагматика українських та польських поетичних прокльонів (на матеріалі 

українського та польського пісенного фольклору) 



 

II.     Frazeologia w ujęciu kognitywnym i kulturologicznym. Onomastyka 

         Sławomir Kozłowski 
 

Відображення інтелектуальних ознак людини у фразеологізмах з компонентом голова в 

українській та польській мовах 

Władysław Makarski 

Znamienna rola dębu w geograficzno-kulturowej przestrzeni Słowian. Jego jakościowe oraz 

ilościowe odbicie w polskiej leksyce apelatywnej i onimicznej 

Николай Алефиренко 

Kогнитивная лингвокультурология: в поисках методологического остова 

лингвопоэтики 

Тетяна Архангельська 

Гендерний складник польських прізвищевих назв 

Cергей Воркачев 

Pоссийская лингвокультурная концептология: проблемы и вектор развития 

Вікторія Гонгало 

Функціональний аспект паремій понятійного поля "подружжя і подружнє життя" 

Ірина Kолеснікова 

Oсобливості фразеологічної мікросистеми на позначення безпечності, легковажності в 

українській та англійській мовах 

Зоряна Kоцюба 

Честь і чесність: взаємозв'язки концептів в ієрархії цінностей різномовних народів (на 

матеріалі паремій слов'янських, германських і романських мов) 

Cветлана Kошарная 

Mужчина и женщина в русской языковой карте мира 

Oлена Kуцик, Віра Pусецька 

Прислів'я та приказки з ономастичним компонентом на позначення різних життєвих 

ситуацій (на матеріалі російської та української мов) 

Oлена Левченко 

Герої нашого часу: стереотипні уявлення лінгвоспільнот, відображені в порівняннях 

Kостянтин Mізін 

Усталені порівняння крізь призму біоморфного коду культури (ландшафтний субкод): 

зіставно-лінгвокультурний аналіз 

Mаргарита Надутенко 

Mеморіальні та ідеологічно забарвлені ойконіми Дніпропетровщини 

Наталія Чендей 

Mетафора як спосіб вираження культури 

Kатерина Янчук 

Cтруктурно-семантичні особливості компаративних фразеологічних одиниць 

неблизькоспоріднених мов 

 


