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Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б 

 
Час Захід Місце проведення 

 
09.30–10.00 

 
Реєстрація учасників конференції Хол (І поверх) 

 
10.00–10.15 

 
Відкриття конференції 

Ауд. 227 
10.15–13.00 Робота конференції (частина 1) 

 
13.00–14.00 

 
Обід Їдальня (І поверх) 

 
14.00–16.00 

 
Робота конференції (частина 2) Ауд. 227 

 
16.30–17.00 

 
Підбиття підсумків конференції Ауд. 227 

 
 

Регламент: 
доповіді — до 15 хв; 
запитання та обговорення — до 3 хв. 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11 грудня 2018 року 
 

 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

 
 
10.00–10.15 

Ауд. 227 

 
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор 
 

 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Модератори: 
Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 
лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики 
Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник; 
Доценко Олена Леонідівна, заступник директора Інституту філології з 
наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
філологічних наук 

 
Частина 1 

 

10.15–13.00 

Ауд. 227 

ДОПОВІДІ 
 
Доповнений словник Бориса Грінченка на r2u.org.ua 
Старко Василь Феодосійович, доцент кафедри філології Українського 
католицького університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Архівна картотека: цифровий формат 



Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 
лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики 
Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник 
 
«Словникова спадщина України» й «Українська граматична класика» 
— унікальні видавничі проєкти загальнонаціональної ваги  
Воронезький Ростислав Володимирович, науковий консультант проектів 
«Словникова спадщина України» й «Українська граматична класика» 
 
Територіальні маркери лексики та фразеології української мови 
у Грінченковому Словнику 
Ткач Людмила Олександрівна, професор кафедри сучасної української мови 
філологічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор 
 
Презентація у словнику прагматичної багатоплановості особових 
займенникових слів 
Ясакова Наталія Юріївна, доцент кафедри української мови Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук, 
доцент 
 
Сучасні електронні словники як засіб формування лексикографічної 
компетентності майбутніх учителів української мови та літератури 
Греб Марія Михайлівна, завідувач кафедри української мови та славістики 
Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 
 
Феноменологічний підхід до моделювання цифрового тезаурусу 
комп’ютерної логосфери  
Махачашвілі Русудан Кирилевна, завідувач кафедри романської філології та 
порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор 
 
Образні деривати як джерело розвитку й збагачення прислівникової 
синоніміки української мови (від Словника Бориса Грінченка до 
сучасних лексикографічних праць) 
Гуцуляк Тетяна Євгенівна, доцент кафедри сучасної української мови 
філологічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Різноструктурні деривати у «Словарі української мови» Бориса 
Грінченка 



Заєць Валентина Григорівна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук 
 
Форми мабить, мабіть, мабуть в українській літературній та діалектній 
мовах 
Дика Людмила Василівна, завідувач кафедри української мови Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», кандидат філологічних наук, 
доцент 
 
Словник невідповідних нормам української літературної мови слів 
Олекси Тихого як вияв опору мовній асиміляції  
Ренчка Інна Євгеніївна, старший викладач кафедри української мови 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат 
філологічних наук 
 
 

ОБІД 
13.00–14.00 

Їдальня (І поверх) 
 
 

 
Частина 2 

 
14.00–16.00 

Ауд. 227 
 

ДОПОВІДІ 
 
Зміни в лексикографічному опрацюванні суспільно-політичної лексики 
в ХХ столітті (на матеріалі словників іншомовних слів) 
Калиновська Оксана В’ячеславівна, старший викладач кафедри української 
мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
«Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» 
В. Доманицького як лексикографічна пам’ятка початку ХХ століття 
Видайчук Тетяна Леонідівна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
філологічних наук, доцент 
 
Глосарій Роми Франко: стратегії семантизації реалій  
Козачук Андрій Михайлович, старший викладач кафедри англійської філології 
та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук 



 
«Словник дієслівного керування»: традиції та новаторство української 
лексикографічної практики 
Колібаба Лариса Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 
граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН 
України, кандидат філологічних наук  
Фурса Валентина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 
граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН 
України, кандидат філологічних наук 
 
Юридична термінологія у сучасній лексикографії 
Артикуца Наталія Володимирівна, викладач Української школи 
законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат 
філологічних наук, доцент 
 
Лінгвістичні словники в юридичній практиці 
Доценко Олена Леонідівна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
філологічних наук, доцент 
 
Технічна термінологія: лексикографічна практика і мовні реалії 
Кривенко Сергій Миколайович, доцент кафедри української мови, літератури 
та культури Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат філологічних 
наук, доцент 
 
Джерельна база словника української футбольної лексики (з досвіду 
праці над Тлумачним словником української футбольної лексики 
першої половини ХХ ст.) 
Процик Ірина Романівна, докторант кафедри української мови Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», кандидат філологічних наук, 
доцент 
 
Термінографія оториноларингології (1993–2013 рр.) 
Заболотня Руслана Володимирівна, старший викладач кафедри латинської 
мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
 
 
 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
16.30–17.00 

Ауд. 227 
 


