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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

Всеукраїнського круглого столу 

«Від словника Грінченка до сучасних лексикографічних систем» 

 

7 грудня 2016 року 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

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

 

 

Час 

проведення 

Захід Місце 

проведення 

13.40-14.00 Відкриття круглого столу 

Ауд. 203 
14.00-15.45 Засідання круглого столу 

15.45-16.00 Підбиття підсумків круглого столу 

 

Робоча мова – українська 

 

Регламент:  

Доповідь – до 15 хв. 

Виступ – до 5 хв. 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ   КРУГЛОГО   СТОЛУ 

 
13.40-14.00                                                                                            Ауд. 203 

 

Вітальне слово: 

Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

Модератор:  
Масенко Лариса Терентіївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України.  

 

Дoповіді: 

 

Борис Грінченко і його «Словарь української мови» в архівній картотеці та в 

«Російсько-українському словнику» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова. 
Тищенко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної 

лінгвістики Інституту української мови НАН України 

 

Система гіперпосилань у «Словарі української мови» за редакцією  Бориса 

Грінченка 

Балог Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту 

української мови НАН України 

 

Спадкоємність лексикографічних традицій (на матеріалі "Словаря української 

мови" за редакцією Б.Д. Грінченка і "Російсько-українського словника" за 

редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова)" 

Поздрань Юлія В'ячеславівна, викладач кафедри мовознавства Вінницького 

національного технічного університету 

 

Словник Бориса Грінченка - італійській науковій громаді: інтродукція 

Сальваторе Дель Гаудіо, доктор філософії, професор  

 

Лексика української мови на початку ХХІ ст. 

Стишов Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Лексикографічні моделі у глосарії інновативних термінів комп'ютерного буття 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Асоціативний словник: сфера застосування 

Саєвич Ірина Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Деідеологізація тлумачень лексики в сучасних словниках української мови 

Ренчка Інна, аспірант кафедри української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія»  

 

Українська юридична лексикографія першої половини ХХ ст. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8


Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 


