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ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 

«СЛОВНИК МОВИ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА:  

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
3 грудня 2021 року 

Час Захід Підключення  
до онлайн-платформи 

10.45-
11.00 

Під’єднання учасників семінару до 
системи онлайн-вебінарів і 
вебконференцій 

Покликання на семінар:  
https://meet.google.com/irm-

pwsu-unn 

11.00-
11.10 Відкриття семінару 

11.10-
12.30 Пленарне засідання  

12.30-
13.00 Перерва 

13.00-
15.00 

Робота дискусійної платформи 

Дискусійна платформа 1. «Українська 
лексикографія в діахронії та 
синхронії» 

Покликання на семінар:  
https://meet.google.com/irm-

pwsu-unn 
 
 

Дискусійна платформа 2. «Актуальні 
питання філології та методики 
викладання української мови в 
сучасних умовах інформатизації 
освіти» 

Покликання на семінар: 
https://meet.google.com/zhz-

xucw-rwc 

15.00-
15.20 Підбиття підсумків семінару 

Покликання на семінар:  
https://meet.google.com/irm-

pwsu-unn 
 

 
 

Регламент: 
доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв; 
виступи на дискусійній платформі – до 7 хв; 

запитання та обговорення – до 3 хв. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ 
 

3 грудня 2021 року 
 

Модератор: Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
 

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

11.00–11.10 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства, доктор філологічних наук 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ 

11.10–12.30 
ДОПОВІДІ 

Мова творів Бориса Грінченка крізь призму комп’ютерної лексикографії: 
стан і перспективи 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка  
 

Перифрастична лексикографія: стан випрацювання, проблеми 
Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 

Лексикографічне опрацювання мови письменників: напрями, засади, 
перспективи 

Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 
Словник і текст: зони перетину 

Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
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Гендерні параметри презентації назв осіб у «Словарі української мови» 
Бориса Грінченка  

Ковтюх Світлана Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, в. о. 
завідувача кафедри української мови та журналістики 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка) 

 
Лексичні експресиви в ідіолекті Бориса Грінченка 

Ігнатьєва Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри філології та мовної комунікації Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» 

 
 
 
 

12.30–13.00                                         ПЕРЕРВА 
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13.00 – 15.00 Дискусійна платформа 1.  
УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ В ДІАХРОНІЇ ТА СИНХРОНІЇ 

 
Модератор: Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної 
лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 

Секретар: Бойко Марія Іванівна, викладач кафедри української мови 
Київського університету імені Бориса Грінченка, аспірантка ІІІ року навчання 

 
 

Українська комп’ютерна лексикографія: напрями та проблеми  
Бойко Марія Іванівна, викладач кафедри української мови Київського 
університету імені Бориса Грінченка, аспірантка ІІІ року навчання 
 

Лексико-семантичні групи конотативно забарвлених прикметників (на 
матеріалі «Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка) 

Гашибаязова Олександра Василівна, аспірантка ІV року навчання 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

 
Українські результативи в лексикографічних працях 

Голоцукова Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри слов’янської філології та перекладу Маріупольського 
державного університету 
 

Діалектний словник виробничої лексики: засади укладання та специфіка 
реєстру 

Гонда Людмила Романівна, магістрантка 1 року навчання освітньої 
програми «Українська мова і література» Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
 

Специфіка застосування електронних словників у процесі навчання 
італійської мови в закладах вищої освіти 

Грачова Аліна Вадимівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри італійської філології Маріупольського державного університету 
 

Онлайн-словники: переваги, недоліки й перспективи  
Дейна Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
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Транспортна лексика в «Словарі української мови» за редакцією Бориса 
Грінченка та українських східностепових говірках: порівняльний аспект 

Дворянкін Віктор Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української філології Маріупольського державного університету 
 

Паремійний словник української мови: структура словникової статті 
Калько Валентина Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Лексикографічне представлення видових грамем у «Словарі української 
мови» за редакцією Б. Грінченка 

Калько Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Правописна система «грінчевичівка»: лінгвістичне висвітлення та 
лексикографічне втілення в контексті витворення літературних норм 
української мови XX ст.  

Кочерга Галина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Словотвірні типи іменників-назв осіб за родом діяльності (на матеріалі 
«Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка) 

Лонська Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Проблеми й перспективи сучасної лексикографії  
Лукаш Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри української мови Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 

Назви їжі та напоїв (на матеріалі «Словаря української мови» за редакцією 
Бориса Грінченка) 

Макаревич Лада Богданівна, магістрантка 2 курсу освітньої програми 
«Українська мова і література» Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
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Порівняльний аналіз синкретичних сполучних засобів (на матеріалі 
«Словника української мови» в 11 тт. та «Словаря української мови» за 
редакцією Бориса Грінченка  

Маслюк Наталія Вікторівна, аспірантка ІІ року навчання Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Проблема репрезентації конфесійної лексики в Словникові української 
мови у 20 томах  

Павлова Ірина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 

Лінгвокраїнознавча інформація у «Словарі української мови» Бориса 
Грінченка 

Погрібний Ігор Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Лексика бджільництва як об’єкт лексикографічного опрацювання 
Семибратова Вікторія Юріївна, магістрантка 2 року навчання освітньої 
програми «Українська мова і література» Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
 

«Словарь української мови» за редакцією Бориса Грінченка і «Словник 
української мови» в 11-ти томах: проблема лексемної конотативності 

Степаненко Ніна Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
 

Репрезентація східноподільських говірок у «Матеріалах до словника 
подільського говору» 

Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, 
професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Роль онлайнових лексикографічних праць на заняттях із синтаксису в 
ЗВО 

Тютюма Тетяна Сергіївна, аспірантка ІV року навчання Київського 
університету імені Бориса Грінченка  
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Словник іншомовних слів на діахронному зрізі 
Шрамко Руслана Григорівна, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

 
Лексика рибальства в словнику говірки с. Журавка Шполянського району 
Черкаської області 

Щербина Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 

 
Ключові слова лексико-тематичної групи «Фантастика» в реєстрі 
«Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка 

Юлдашева Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського 
національного університету імені В. Вернадського 

 
Матеріали словника Бориса Грінченка як джерело когнітивно-
ономасіологічного дослідження дериватів 

Ярмоленко Галина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 

 
 

13.00 – 15.00 Дискусійна платформа 2. 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 
Модератор: Мельничук Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри української філології Маріупольського 
державного університету 
Секретар: Тютюма Тетяна Сергіївна, аспірантка ІV року навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка  
 

Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Бориса 
Грінченка 

Вінтонів Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка;  
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Горохова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 

Утілення авторської модальності у творах Бориса Грінченка про дітей-
сиріт 

Голуб Вікторія Юріївна, аспірантка ІІІ року навчання Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Поетикальні потенції письменників як наслідок їх словникового базового 
контенту 

Грачова Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української філології Маріупольського державного університету 
 

Коцептуалізація мандрів у творах Н. Дев’ятко 
Євмененко Олена Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української філології Маріупольського державного університету 
 

Семантичні відтінки локативних прийменників (на матеріалі оповідань 
Бориса Грінченка «Дзвоник», «Екзамен») 

Кисла Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
української мови Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка  
 

Фразеологізми на позначення внутрішнього стану людини у творах Бориса 
Грінченка 

Коновалова Марія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української філології Маріупольського державного університету 
 

Лінгводидактичні можливості творів Бориса Грінченка 
Любич Вікторія Вікторівна, магістрантка 2 курсу освітньої програми 
«Українська мова і література» Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

 
Концепти на позначення водного простору в поетичній спадщині Сергія 
Жадана 

Мельничук Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української філології Маріупольського державного 
університету 
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Іменниковий словотвір художніх творів Бориса Грінченка 
Мороз Оксана Анатоліївна, кандидат філологічним наук, доцент кафедри 
української мови Маріупольського державного університету 
 

Концепт зайвої людини у творчості В’ячеслава Потапенка 
Нікольченко Марія Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української філології Маріупольського державного університету 
 

Народнопоетична лексика як засіб увиразнення мовлення в текстовій 
палітрі Бориса Грінченка 

Цюп’як Ірина Костянтинівна, кандидат філологічних наук, професор 
кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» 

 
Українськомовне навчання як ключовий компонент педагогічної 
концепції Бориса Грінченка 

Шевчук-Клюжева Ольга  Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 

 
15.00 – 15.20 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 


