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ПОРЯДОК РОБОТИ 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ВІД СЛОВНИКА БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ДО СУЧАСНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ» 

 

12 грудня 2017 року 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б) 

 
 

Час 

 

Захід Місце проведення 

 

09.30-10.00 

 

Реєстрація учасників конференції Хол першого поверху 

 

10.00-10.15 
 

Відкриття конференції 

 

10.15-13.00 Робота конференції (частина 1) 

 

13.00-14.00 

 

Обід Їдальня (І поверх) 

14.00-16.30 Робота конференції (частина 2) Ауд. 203 

 

16.30-17.00 

 

Підбиття підсумків конференції Ауд. 203 

17.00-17.30 Кава-брейк Їдальня (І поверх) 

 
Регламент: 

доповіді — до 15 хв.; 

запитання та обговорення — до 3 хв. 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12 грудня 2017 року 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

 

 

10.00–10.15        

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10.15–13.00          

Модератор –   

Масенко Лариса Терентіївна, доктор філологічних наук, професор, почесний 

професор Київського університету імені Бориса Грінченка, професор 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови 

НАН України  

 

ДОПОВІДІ 

Частина 1 

 

«Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка як засіб 

езопівської мови в українській лексикографії радянської доби 

Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Словник живої мови сьогодні: джерела та стратегії створення 

Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики Інститут української мови Національної академії наук України 



 

Динаміка лексичного складу сучасної української мови та її 

відображення в лексикографічних працях 

Стишов Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
 

Моделювання цифрового глосарію термінів інноваційної логосфери 

комп’ютерного буття 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 

Усні джерела малої української лексикографії ХІХ ст. (за матеріалами 

О. Я. Кониського) 

Тищенко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу лексикології, 

лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української 

мови НАН України 

 

Образно-семантична структура полісемантичного слова як предмет 

лексикографії (на матеріалі відсубстантивних прикметників) 

Гуцуляк Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Онтологічні стереотипи в ментальному лексиконі носіїв української 

мови (на матеріалі асоціативного експерименту) 

Саєвич Ірина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Презентація бази даних оцифрованих творів Бориса Грінченка 

Опришко Тетяна Сергіївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

Частина 2 

14.00 – 16.00         Ауд. 203 

 

Репрезентація лексики економічної сфери у «Словнику української 

мови» в 11-ти томах» 

Ренчка Інна Євгеніївна, старший викладач кафедри української мови 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 



Лінгвопрагматичний принцип укладання двомовного словника (на 

матеріалі українсько-нідерландської мовної пари)  

Козачук Андрій Михайлович, старший викладач кафедри англійської філології 

та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Копайгора Ольга Олегівна, студентка V курсу Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Особливості лексикографічного опрацювання суспільно-політичної 

лексики в словниках іншомовних слів ХХ століття 

Калиновська Оксана В’ячеславівна, старший викладач кафедри української 

мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

Створення навчального корпусу текстів сучасної української мови: 

проблеми та перспективи 

Шипнівська Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Електронні словники польської мови як база лінгвістичного аналізу 

слова 

Датченко Юлія Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

Толкачова Анастасія В’ячеславівна, студентка IV курсу факультету 

української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

Варіативність форм іменників у знахідному відмінку однини (корпусне 

дослідження) 

Шведова Марія Олексіївна, кандидат філологічних наук, докторант кафедри 

російської мови і літератури факультету слов'янської філології Київського 

національного лінгвістичного університету 

 

Друкована реклама кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. в контексті 

пошуку джерельної бази для словникового опису українського міського 

койне цього періоду  

Закутня Анна Юріївна, аспірант кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

 

Уніфікація юридичної термінології: досвід і перспективи 

Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 



До історії української перекладної лексикографії кінця ХІХ ст.: зв’язки 

«Словаря росийсько-українського» М. Уманця і А. Спілки (1893–1898, 

Львів) з працею М. Левченка «Опытъ русско-украинскаго словаря» 

(1874, Київ) 

Яремій Мар’яна Романівна, старший лаборант кафедри психології 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

 

Переклади книг Біблії у джерельній базі української лексикографії: 

творчість П. Куліша і «Словарь української мови» за редакцією 

Б. Грінченка 

Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Мухаїр Ірина Василівна, студентка IV курсу філологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Дериваційні моделі денотатів у «Словарі Бориса Грінченка» 

Заєць Валентина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

 

Навчальні словникові ігри в контексті лінгвістичної освіти студентів 

Остапченко Олена Вадимівна, старший викладач кафедри української мови 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16.30-17.00                                                                                  Ауд. 203 

 

КАВА-БРЕЙК 

17.00–17.30         Їдальня (І поверх) 

 

 


