
СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ 
 

Левінської Олесі Олександрівни 

 
№ 

п/п 

Назва праці/ винаходу Характер роботи Вихідні дані Обсяг (в 

сторінках)  

Співавтори 

1. Розвиток 

іспанського 

синтаксису в XV  

– XVI століттях 

стаття Проблеми семантики 

слова, речення, тексту: 

Збірник наукових праць. 

Випуск 19. – К.: Вид. 

Центр КНЛУ, 2007. 

5 с. _ 

2. Історична 

ретроспектива 

лінгвістичних 

досліджень 

поетичної мови. 

стаття Проблеми семантики, 

прагматики та когнітивної 

лінгвістики : Збірник 

наукових праць. Вип. 12./ 

М-во освіти і науки 

України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Логос, 2007.  

5 с. _ 

3. Еволюція 

лінгвістичних 

досліджень: 

синтаксичний 

аспект. 

стаття Система і структура 

східнослов'янських мов: До 

85-річчя з дня народження 

доктора філологічних наук, 

професора М. Я. Брицина: 

Збірник наукових праць. – 

К.:  Знання України, 2008. 

6 с. _ 

4. Романсеро як 

жанровий 

різновид 

поетичної 

спадщини 

Іспанії. 

стаття Проблеми семантики, 

прагматики та когнітивної 

лінгвістики : Збірник 

наукових праць. Вип. 13./ 

М-во освіти і науки 

України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Логос, 2008.  

6 с. _ 

5. Вплив 

латинської та 

арабської мов 

на формування 

складного 

реечення в 

текстах 

іспанського 

стаття Проблеми семантики 

слова, речення, тексту: 

Збірник наукових праць. 

Випуск 30. – К.: Вид. 

Центр КНЛУ, 2013. 

8 с. _ 



романсу XV  – 

XVI століть. 

6. Особливості 

використання 

інверсії в 

іспанському 

романсеро: 

прагматичний 

аспект. 

тези 60 років ЮНЕСКО: 

Погляд у майбутнє: 

матеріали наук.-практ. 

конф. (Київ, 22-23 лютого 

2006 р.) — К. : Вид. центр 

КНЛУ, 2006 р. 

2 с. _ 

7. Поетична мова 

іспанського 

романсу: 

лексичний 

аспект. 

тези Лінгвістика та 

лінгводадактика у 

сучасному інформаційному 

суспільстві: матеріали 

наук.-практ. конф. (Київ, 

4-6 квітня 2007 р.) — К. : 

Вид. центр КНЛУ, 2007. 

2 с. _ 

8. Іспанський 

романс XV  

століття. 

тези Психолого-педагогічні 

проблеми освіти і 

виховання в умовах 

глобалізації та інтеграції 

освітніх процесів: наукова  

конфренеція (Київ, 12 

грудня 2007 р.). 

2 с. _ 

9. Uso de los 

tiempos verbales 

en la 

comunicación 

narrativa de  los 

romances (XV  – 

XVI siglos). 

тези Україна і світ : діалог мов 

та культур : матеріали 

наук.-практ. конф. (Київ, 

3-5 квітня 2013 р.) — К. : 

Вид. центр КНЛУ, 2013. 

2 с. _ 

10. Синтаксичні та 

стилістичні 

традиції мови 

іспанського 

романсу. 

тези Структурно-семантичні і 

когнітивно-дискурсивні 

парадигми сучасного 

романського 

мовознавства: матеріали 

Четвертої Всеукраїнської 

наукової конференції 

романістів. – 

Дніпропетровськ: 

Інновація, 2013 р. 

2 с. _ 



11. Лінгвокульторо-

логічний аспект 

іспанських 

поетичних 

творів XVI 

століття. 

тези Україна і світ : діалог мов 

та культур : матеріали 

наук.-практ. конф. (Київ, 

1-3 квітня 2015 р.) — К. : 

Вид. центр КНЛУ, 2015. 

2 с. _ 

 
 


