
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
МІЖНАРОДНОГО

ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія:
ФІЛОЛОГІЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 47 том 1

Видавничий дім
«Гельветика»
2021



Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035  
«Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3).

Видання включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus International (Республіка Польща)

Серію засновано у 2010 р.

Засновник – Міжнародний гуманітарний університет

Друкується за рішенням Вченої ради Міжнародного гуманітарного університету
протокол 5 від 15.03.2021 р.

Видавнича рада:
С.В. Ківалов, акад. АПН і НАПрН України, д-р юрид. наук, проф.  – голова ради; А.Ф. Крижанов-

ський, член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. – заступник голови ради; М.П. Кова-
ленко, д-р фіз.-мат. наук, проф.; С.А. Андронаті, акад. НАН України; О.М. Головченко, д-р екон. наук, 
проф.; М.З. Згуровський, акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.; В.А. Кухаренко, д-р філол. наук, 
проф.; Г.П. Пекліна, д. мед. наук, проф.; О.В. Токарєв, Засл. діяч мистецтв України.

Головний редактор серії  – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної  
лінгвістики М.В. Мамич

Редакційна колегія серії «Філологія»:
С.В. Голик, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»; І.І. Дмитрів, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури 
та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; М.І. Зубов, доктор 
філологічних наук, професор кафедри германських та східних мов, Міжнародний гуманітарний університет; 
А.А. Кісельова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет 
«Одеська юридична академія»; А.П. Ладиненко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов № 2, Національний університет «Одеська юридична академія»; В.Я. Мізецька, доктор філологічних 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний гуманітарний 
університет; Г.В. Савчук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства, Міжнародний 
гуманітарний університет; Ю.О. Томчаковська, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри іноземних 
мов № 2, Національний університет «Одеська юридична академія»; О.В. Шевченко-Бітенська, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 1, Національний університет «Одеська юридична 
академія»; О.К. Гадомський, доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області 
мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, 
Інститут славістики, Опольський університет (Ополе, Польща).

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com  
від польської компанії Plagiat.pl.

Повне або часткове передрукування матеріалів, виданих у збірнику
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету»,

допускається лише з письмового дозволу редакції.

При передрукуванні матеріалів посилання на
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» обов’язкове.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16819-5491Р від 10.06.2010

Адреса редакції:
Міжнародний гуманітарний університет, офіс 502,

вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, 65009, Україна,
тел. (+38) 099-547-85-90, www.vestnik-philology.mgu.od.ua

© Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Філологія», 2021

© Міжнародний гуманітарний університет, 2021


