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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ
Старшыня праграмнага камітэта –
Іўчанкаў В. І., доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык
кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Члены праграмнага камітэта:
Тошавіч Б., доктар філалагічных навук, прафесар Інстытута
славістыкі Грацcкага ўніверсітэта Карла і Франца;
Гайда С., доктар філалагічных навук, прафесар Апольскага
ўніверсітэта, загадчык кафедры польскай мовы, член прэзідыума
Міжнароднага камітэта славістаў;
Дускаева Л. Р., старшыня Медыялінгвістычнай камісіі
пры Міжнародным камітэце славістаў, доктар філалагічных навук,
прафесар, загадчыца кафедры медыялінгвістыкі
Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта;
Клушына Н. І., старшыня Медыястылістычнай камісіі
пры Міжнародным камітэце славістаў, доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры стылістыкі рускай мовы
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава;
Даікі Харыгуці, доктар філалагічных навук, прафесар
універсітэта Іватэ;
Канюшкевіч М. І., доктар філалагічных навук, прафесар
кафедры журналістыкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы;
Канькоў У. І., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры
медыялінгвістыкі Санкт-Пецярбургскага
дзяржаўнага ўніверсітэта;
Барышава С. Ф., кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры
стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя М. В. Ламаносава.
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АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ
Старшыня арганізацыйнага камітэта –
Самусевіч В. М., дэкан факультэта журналістыкі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
Намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта –
Іўчанкаў В. І., загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар філалагічных навук, прафесар.
Члены арганізацыйнага камітэта:
Басава Г. І., намеснік дэкана факультэта павышэння кваліфікацыі
і перападрыхтоўкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт;
Зубчонак Н. А., намеснік дэкана факультэта журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук,
дацэнт;
Берднік С. К., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук;
Горбач В. А., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук;
Дуброўскі А. У., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук;
Жаўняровіч П. П., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук.
Хромчанка А. Р., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання
факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук.
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ПРАГРАМА КАНФЕРЭНЦЫІ
14 сакавіка 2019 г.
09.00 – рэгістрацыя ўдзельнікаў (аўд. 414, вул. Кальварыйская, 9,
4-ы паверх).
10.00 – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне (аўд. 414).
12.30 – перапынак, кава-паўза.
13.30 – праца секцый.
15.00 – пасяджэнне Медыялінгвістычнай камісіі пры Міжнародным
камітэце славістаў; прэзентацыя кнігі члена камісіі, доктара
філалагічных навук, прафесара Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы М. І. Канюшкевіч «Выбраныя працы. Мова.
Граматыка адносін» (серыя «Моваведы Беларусі»)
(медыятэка імя доктара філалагічных навук
прафесара М. Я. Цікоцкага).
16.00 – падвядзенне вынікаў канферэнцыі, прыняцце рэзалюцыі
(аўд. 323).
15 сакавіка 2019 г.
11.00 – пасяджэнне Медыястылістычнай камісіі пры Міжнародным
камітэце славістаў (аўд. 405).
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
10.00–12.30
(аўд. 414)
Уступнае слова
Вольга Міхайлаўна Самусевіч (дэкан факультэта журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук,
дацэнт).
Даклады
Слова ў гістарычным вымярэнні: да 90-годдзя прафесара
А. І. Наркевіча.
Іўчанкаў Віктар Іванавіч (загадчык кафедры медыялінгвістыкі
і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар);
Стилистика интернета и современная словацкая публицистика.
Оргонёва Ольга (заведующая кафедрой словацкого языка
Университета Каменского в Братиславе, доктор филологических
наук, профессор);
Выражение волеизъявления в медиатекстах: лингвопраксиологический
анализ.
Дускаева Лилия Рашидовна (заведующая кафедрой медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор филологических наук, профессор);
Актуальные вопросы медиастилистики.
Клушина Наталья Ивановна (профессор кафедры стилистики
русского языка Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук);
Медиадискурс и «возможные миры».
Алтабаева Елена Владимировна (профессор кафедры связей
с общественностью и речевой коммуникации Российского
государственного аграрного университета – МСХА
им. К. А. Тимирязева, доктор филологических наук);
Пад прыцэлам, пад наглядам… каго? (О воздействующем потенциале
одной грамматической конструкции в медиаречи).
Конюшкевич Мария Иосифовна (профессор кафедры журналистики
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы,
доктор филологических наук);
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Прецедентное имя в газетном дискурсе.
Коньков Владимир Иванович (профессор кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор филологических наук).
Секцыя 1

«МЕДЫЯЛІНГВІСТЫКА. МОВА. МАЎЛЕННЕ»
13.30 – 16.00
(аўд. 414)
Мадэратары: Лілія Георгіеўна Шасцярнёва,
Надзея Уладзіміраўна Смірнова
Басава Ганна Іванаўна. Моўныя праблемы ў міжкультурных зносінах
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Васильева Виктория Владимировна. Вербально-визуальные техники
самоманифестации пользователя в сети
(Санкт-Петербургский государственный университет);
Гик Анна Владимировна. Язык и стилистические особенности
сборника «Условности» М. Кузмина (Институт русского языка
им. В. В. Виноградова Российской академии наук);
Горбач Вольга Аляксандраўна. Сінтаксіс рэкламных слоганаў
і загалоўкаў (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Дзятко Дзмітрый Васільевіч. Металінгвістычны кантынуум
як зыходны кампанент тэорыі тэрміназнаўства
(Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка);
Ицкович Татьяна Викторовна, Чэн Цзяоцзяо. Категория темы
в жанре очерка (на материале очерков В. М. Пескова)
(Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина);
Коняева Юлия Михайловна, Прокофьева Наталья Анатольевна.
К вопросу о типологии речевых жанров PR-коммуникации
(Санкт-Петербургский государственный университет);
Лапцёнак Ірына Браніславаўна. Праблема перакладчыцкага стылю
пры ўзнаўленні твораў мастацкай літаратуры
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў);
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Лесников Сергей Владимирович. Конструирование словаря
терминов метаязыка СМИ с помощью методики вычисления веса
базисных терминов
(Институт лингвистических исследований, г. Санкт-Петербург);
Малышев Александр Александрович. Эффект «сарафанного радио»
в стилистике гипертекста новостных интернет-заголовков
(Санкт-Петербургский государственный университет);
Науменко Анна Александровна. Жанровые и стилистические
особенности контента современных корпоративных медиа Беларуси
(Белорусский государственный университет);
Смирнова Надежда Владимировна. Новостной интернет-текст
как открытая структура (Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова);
Смолина Анджелла Николаевна. Речевой жанр «утешение»
в русской монашеской культуре ХХ века
(на материале писем митрополита Иоанна (Снычева))
(Сибирский федеральный университет, г. Новосибирск);
Сурикова Татьяна Ивановна. Константы языка современных
массмедиа как источник лингвоэтических коллизий
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);
Тошович Бранко. Генераторская стилистика
(Грацский университет им. Карла и Франца, Австрия);
Цікоцкі Аляксандр Міхайлавіч. Раскрыццё асобы суразмоўцы
ў інтэрв’ю партрэтнага тыпу (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Шасцярнёва Лілія Георгіеўна. Канцэпт «каханне» ў беларускай
парэміялогіі (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).
Секцыя 2

«СЛОВА Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ
І МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ»
13.30 – 16.00
(аўд. 210)
Мадэратары: Галіна Казіміраўна Тычко,
Сяргей Віктаравіч Зелянко
Бардзіян Вольга Дзмітрыеўна. Архітэктанічная функцыя моўных
адзінак у публіцыстычным тэксце (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
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Белякова Елена Алексеевна. Творческая деятельность учащихся
на факультативных занятиях по курсу «Функциональная стилистика
русского языка» (Гомельский государственный профессиональный
лицей строителей);
Берднік Сяргей Канстанцінавіч. Жывое народнае слова ў творчасці
Якуба Коласа (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Биюмена Анна Александровна. Глагольная и отглагольная лексика
в формулировке миссии компании
(Минский государственный лингвистический университет);
Дарашкевіч Марыя Аляксандраўна. Семантычны дэйксіс
«беларускасць» як спосаб актуалізацыі канцэпту «Беларусь»
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Жегало Татьяна Ивановна. Частотность употребления лексикосемантических групп глаголов (на материалах газеты «СБ. Беларусь
cегодня») (Белорусский государственный университет);
Зелянко Сяргей Віктаравіч. Актуалізацыя вербальнага знака
«малая радзіма» ў журналісцкіх тэкстах (на матэрыяле выданняў
Выдавецкага дома «Звязда») (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Іўчанкаў Віктар Іванавіч. Месны склон у медыятэксце:
атрыбутыўны абвесны спосабу і сродку камунікацыі
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Кажарновіч Марына Пятроўна. Канататыўнае значэнне оніма
і яго рэалізацыя ў медыйным дыскурсе
(Універсітэт Каменскага ў Браціславе);
Малицкий Юрий Вячеславович. Неофициальные урбанонимы
в речи жителей города Минска: формально-мотивационный аспект
(Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси);
Мантур Алена Яўгенаўна. Аўтарскія неалагізмы Якуба Коласа
і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты
(Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт);
Сироткина Татьяна Александровна. Названия народов
в художественных текстах как зеркало этнической карты региона
(Сургутский государственный педагогический университет);
Слесарева Татьяна Петровна. Лексика тематической группы
«религия» в поэзии Владимира Короткевича:
морфолого-семантический аспект
(Витебский государственный университет им. П. М. Машерова);
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Старасценка Таццяна Яўгенаўна. Зваротак у беларускім паэтычным
дыскурсе сярэдзіны ХХ стагоддзя
(Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка);
Супранкова Таццяна Сяргееўна. Мовы стыляў у сістэме мастацкага
ўніверсалізму «Фаўста» Ё. В. Гётэ і іх адаптацыя па-беларуску
В. Сёмухам (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Тычко Галіна Казіміраўна. Суб’ектнае выяўленне мастацкага свету
літаратурнага твора (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).
Секцыя 3

«ДЫСКУРСНЫ АНАЛІЗ СМІ І МЕДЫЯРЫТОРЫКА»
13.30 – 16.00
(аўд. 310)
Мадэратары: Вольга Уладзіміраўна Лушчынская,
Іна Іванаўна Мінчук
Бейня Мария Владимировна. Экстралингвистические компоненты
политического дискурса (Белорусский государственный университет);
Будаев Эдуард Владимирович. Основные направления
критического дискурс-анализа СМИ (Российский государственный
профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург);
Бушев Александр Борисович. Язык вражды и дискурсивное
портретирование мигрантов
(Тверской государственный университет);
Лущинская Ольга Владимировна. Дискурcный анализ медиатекстов
в конвергентных средствах массовой коммуникации
(Белорусский государственный университет);
Манкевич Жанна Борисовна. Категория напряженности как средство
воссоздания конфликта в художественном тексте
(Барановичский государственный университет);
Минчук Инна Ивановна. Мультиплатформенность
институционального дискурса в сети: конкуренция
в условиях избытка информации
(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы);
Мирошниченко Алёна Сергеевна. Социальный статус учителя
в языке белорусских СМИ: особенности номинации
(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы);
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Піткевіч Паліна Аляксандраўна. Асаблівасці прамоўніцкага
стылю праваслаўнага, каталіцкага святароў і пратэстанцкага пастара
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Савко Анна Александровна. Речевая тактика «обещание»
в предвыборных речах Дональда Трампа
(Барановичский государственный университет);
Цао Цин. Стратегии и тактики формирования имиджа государства
в медиадискурсе (Белорусский государственный университет);
Цыбульская Маргарита Петровна. Поликодовая направленность
современного медиадискурса
(Белорусский государственный университет);
Щеглова Екатерина Александровна. Функционирование
семантического поля «Семья» в условиях цифровой
медиакоммуникации (на примере ресурса «Lady.mail.ru»)
(Санкт-Петербургский государственный университет);
Яницкая Ликия Михайловна. Коррелятивные процессы PR-дискурса
и современного медиапространства
(Белорусский государственный университет).
Секцыя 4

«КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ І РЭДАГАВАННЕ»
13.30 – 16.00
(аўд. 303)
Мадэратары: Юлія Мікалаеўна Лук’янюк,
Ларыса Тазрэтаўна Касперава
Барышева Светлана Фридриховна. Мелодика речи тележурналистов
в ортологическом аспекте (по результатам мониторингов 2017–2018 гг.)
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);
Бязлепкіна-Чарнякевіч Аксана Пятроўна. Дзіцячая літаратура
Беларусі: (не)культура мовы
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Ганчарэнка Кацярына Дзмітрыеўна. Фарміраванне новых
граматычных тэндэнцый у СМІ
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
НАН Беларусі);
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Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч. Факталагічная верагоднасць
тэксту і жанр (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Жаўняровіч Пятро Пятровіч. Кодэкс Рэспублікі Беларусь
аб культуры: рэдактарскі аспект
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Іўчанкаў Віктар Іванавіч. Па тэлефоне ці па тэлефону:
граматычная спадчына прафесара А. І. Наркевіча
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Касперова Лариса Тазретовна. «Глянцевые» новости: специфика
телевизионного медиатекста
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);
Лукьянюк Юлия Николаевна. Использование LMS MOODLE
в системе медиаобразования студентов факультета журналистики БГУ
(Белорусский государственный университет);
Масла Алена Сцяпанаўна. Шведская дзіцячая літаратура для дзяцей
па-беларуску: актуальныя пытаннi папулярызацыi выданняў i мовы
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Полякова Ольга Александровна. Канцеляризмы и речевые штампы:
недостаток речи или признак официальности текста?
(Ростовский государственный университет путей сообщения);
Хромчанка Альбіна Рышардаўна. Старадаўнія рукапісы як прадмет
рэдактарскай увагі (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Чарнякевіч Юрый Валер’евіч. Публіцыстычныя беларускамоўныя
тэксты ва ўмовах білінгвізму
(Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка).
Секцыя 5

«ГІСТОРЫЯ, ТЭОРЫЯ І МЕТАДАЛОГІЯ
ЖУРНАЛІСТЫКІ»
13.30 – 16.00
(аўд. 308)
Мадэратары: Таццяна Мікалаеўна Дасаева,
Пётр Леанідавіч Дарашчонак
Буридэ. Динамика освещения в СМИ Беларуси работы китайских
компаний (на примере компании Huawei)
(Белорусский государственный университет);
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Дарашчонак Пётр Леанідавіч. Лявон Рыдлеўскі – рэдактар
і публіцыст газеты «Беларускія навіны»
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Дасаева Таццяна Мікалаеўна. Літаратурна-рэдактарская дзейнасць
Змітрака Бядулі (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Кравченко Виктория Сергеевна, Балалаева Елена Юрьевна.
Современные подходы к классификации жанров журналистики
(Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины);
Марозава Алена Ігараўна. Аўтарская журналістыка падарожжаў
на беларускім тэлебачанні 50–60-х гг. ХХ ст. (публіцыстыка І. Мележа
і С. Грахоўскага) (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Прахарэня Марына Валер’еўна. Акруговая прэса ў сістэме друку
БССР (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Самусевіч Вольга Міхайлаўна. Камунікатыўныя кампетэнцыі
журналіста ў лічбавую эпоху
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна. Рекламные элементы
в белорусском кинокритическом дискурсе
(Белорусский государственный университет);
Саянова (Тумилович) Наталья Вячеславовна. Колумнистика
в современной белорусской прессе
(Белорусский государственный университет);
Сіліна-Ясінская Таццяна Уладзіміраўна. Часопісная перыёдыка
ў структуры інфармацыйнай прасторы Беларусі
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Потребин Андрей Владимирович. Междисциплинарные аспекты
исследования творческого метода деловой аналитики
(Белорусский государственный университет);
Тачыцкая Надзея Аляксандраўна. Кампазіцыйныя сродкі стварэння
гульнявога эфекту ў тэкстах арт-журналістыкі
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
Фролова Наталья Михайловна, Кузюткин Максим Александрович.
Роль профессионально-личностных и коммуникативных качеств
журналиста в раскрытии внутреннего мира героя портретного
интервью (Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск).
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Секцыя 6

«ЖУРНАЛІСТЫКА: НОВАЯ ПАРАДЫГМА
ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЎЗДЗЕЯННЯ»
13.30 – 16.00
(аўд. 326)
Мадэратары: Святлана Вячаславаўна Харытонава,
Аляксандр Аляксандрвіч Градзюшка
Балалаева Елена Юрьевна, Каплаух Александр Вячеславович.
Мобильная журналистика – журналистика информационного общества
(Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины);
Вальковский Михаил Александрович. Дигитализация медиасферы:
тенденции и тренды (Белорусский государственный университет);
Венідзіктаў Сяргей Віктаравіч. Моўная палітыка «глакальнага»
медыяфармату: эвалюцыя Euronews
(Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь);
Градюшко Александр Александрович. Прагматика медиатекста
в эпоху мобильных медиа
(Белорусский государственный университет);
Дроздов Дмитрий Николаевич. Менеджмент медиапроектов
как феномен образовательной деятельности
(Белорусский государственный университет);
Карпенко Ирина Ивановна. Стратегическая конвергенция
как новейшая модель управления СМИ (Белгородский
государственный национальный исследовательский университет);
Коршук Виктория Владимировна. Формирование информационной
стратегии СМИ в процессе реализации политики регионального
развития (на примере Брестской области)
(Белорусский государственный университет);
Красовская Елена Витальевна. Жанровые особенности
репрезентации темы инноваций в региональной прессе
(Белорусский государственный университет);
Нікановіч Дзмітрый Алегавіч. Менеджмент кантэнту СМІ:
верыфікацыйныя і валідацыйныя рысы
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
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Стефановская Екатерина Игоревна. Построение спортивного
заголовка как особый вид деятельности журналиста
(Белорусский государственный университет);
Фадеева Наталья Вячеславовна. Роль СМИ в продвижении
современной российской политической рекламы
(Ростовский государственный университет путей сообщения);
Харитонова Светлана Вячеславовна. Заголовки районных газет
Беларуси и России: типографические особенности
(на материале изданий Брянской и Могилевской областей)
(Белорусский государственный университет);
Чжан Хайянь. Социально-экономические условия возникновения
китайской городской газеты
(Белорусский государственный университет);
Шибут Ирина Петровна, Шибут Александр Степанович.
Язык образов в визуальной коммуникации: тенденции развития
(Белорусский государственный университет).
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ПРАГРАМА
IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«СЛОВА Ў КАНТЭКСЦЕ ЧАСУ»,
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння
доктара філалагічных навук прафесара А. І. Наркевіча
Мінск, 14–15 сакавіка 2019 г.
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