
ЗАТВЕРДЖУЮ
!иректор

занять iз навчальних дистиплiн "сучасне ykpaihcl,lсe термiнознавствоr'
та "Соцiолiнгвiстика'О

аспiрантiв другого року навчаннrI
спецiальностi 035 Фiлологiя
на IV семестр 2020-2021 н.р.

иценко П tс)

ддтд чдс ТЕМД ЗДНЯТТЯ виюIдддч дуд.
5.04 10.00

||.20

Соцiо.пiнгвiстика як наукова га.пузь
(лекцiя)

i.(l.H., прOФ.
L'.0. Соколова

конф,-
ЗаJ'Iа,

7 пов./
онлайн

11.30

12.50

Соцiолiнгвiсти.Iнi аспекти icTopiT
yKpaiHcbKoi лiтературноТ мови

(.,rcкцiлt1

0.ф.н.
О,М. lанuлевськ

а
I3.00

\4.20

Термiнознавство як лiнгвiстична
наука

(лекцiя)

к.Ql.н., dоц.
I.Д. Казu"иuрOва

14.30

15.50

спецiальна лексика як обоскт
вивчення

(лекцiя)

к.ф.п.
Н.О. Яценко

12.04 10.00

l 1.20

Поняттевий апарат соцiолiнгвiстики
(c,e.l,titшp)

D.Ql.H., профl.
С.0. Соколова

конф,-
зала,

7 пов./
онлайн

l l.з0

12.50

OcHoBHi методt.l соцiолiнгвiстичних
дослiдrкень

(с,елtiнар)

i.rP.H., просР.
С.о. CtlKo:toBa

13.00

14.20

Поняття про термiнологiю,
термiносистему, TepMiHo поле

(c,e.l.tiHap)

K.Ql.H.
Л.д. ХшiнOвська

14.30

l5.50

Внутрiшня форма i мотивованiсть
TepMiHiB

екцiя)

K.(l.H.
Н.О. Яцепко

19.04 10,00

l1,20

Практичне використання кiлькiсних
методiв аналiзу соцiолiнгвiстичноi

iнформачiТ
(ceMiHap)

D.cP.H., проф.
С.(). Соколова конф.-

зала,
7 пов.l
онлайн1 1.30 i.ф.п., профl.

С.(). CoKt):llBu.



12.50 (лекцiя)

13.00

|4.20

Органiзачiя термiно.погiчних систем
на piBHi парадигматики

(лекttiуt)

K.t|l.tt., dоц.
I.A. Казu.vtuрOва

14,30

15.50

Термiнотворчiсть
(лекtliя)

к.ф.н.
Н.О. Яцепко

2б.05 10,00

11.20

CouiopiBHi yKpaTHcbKoi мови
(лекцiя)

d.ф.tь; проф.
Л.Т. MacettKo

конф,-
зала,

7 пов./
онлайн

1 1.30

|2.50

Загальнонаукова, мiжгалузева i
вузькоспецiальна термiнологiя

(ce,ltiHap)

к.ф.п.
Л.А. Халiновслrка

1з.00

|4.20

Термiнологiчна номiнацiя
(лекtliя)

к.ф.н.
Н.0. Яценко

5.05 10.00

l1.20

Бiлiнгвiзм
fuекцiя)

i.rР.п., npoQl.
Л,Т. Maceltqo

конф.-
зала,

7 пов./
онлайн

11.30

.l2.50

Iнтерференцiя як теоретична i
практична проблема

(.цекttiя)

D.ф.п., проф.
Л.Т. Мuсенко

l 3.00

1,4.20

Родо-видовi зв'я:}ки в термiнологii
(сел,tittар)

K.rtl.п.

Л.А. Халiновська

12.05 10.00

|1.20

Мовна сиryаuiя
(лекцiя)

i.(l.tt., проQl.
Л.Т. Масенко

конф.-
зала"

7 пов./
онлайн

l 1.30

12,50

Нормування, кодифiкування i
станда рт}lзування TepMiHi в

(.,tcKttist)

K.Ql.H., с)оц.

I.A. Кuзu.|lLlрOва

l3,00

|4.20

Загальна характеристика галузевих
термiносистем

(лекцiя)

к. ф. tt,

Л.А. Хапiн()всько

17.05 10.00

11.20

мовна поведiнка
(Ltекцiгt)

к.ф.п.
0.Г. фOа

конф.-
зала,

'7 лов.l
онлайн

1 1.30

12.50

мовна полiтика та мовне
планування

(лекцiя)

d.ф.п.
0.М. lапuлевськ

а
13.00

|4.20

Сучаснi вимоги до нормативностi
TepMiHa
(ce.l,tiHap)

к.ф.н.
Л.д. Халiновська

24.05 10.00

l 1.20

i}loBHe пllтання як об'скт
манiпулятрIвн их стратегiй

(c,e.ltitta1l)

K.rll.H.
().Г. \lOa

конф.-
зала.
7 пов.



l1з0

12.50

Сучаснi пошуки когнiтивного
термiнознавства

(лекцiя)

K.Ql.tt., dоц.
I.A. Казu.|luрова

/онлайн

l3.00

14.20

Термiнологiчна лексикографi я
(лекцiя)

к.ф.н.,0оц,
I.A. Казu*ruрова

31.05 10.00

11.20

Мовне планування в зарубiжних
краiнах. lVIoBHa полiтика в YKpaiHi.

О'€вропейська хартiя регiональних та
мiноритарних мов" та особливостi iT

ратифiкацii в YKpaTHi
(ceMiHap)

d.ф.п., проф.
Л.Т. Мqсенко

конф.-
заJIа,

7 пов.l
онлайн

11.30

l2.50

fi,ержавна мова
(.lекцiя)

i.(l.п., про(l.
L'.(). L'oKtl"ztlBa

l3.00

14.20

Класифiкачiя термiнологiчних
словникiв
(ce.MiHap)

к.фl.п.
Л.А. Хtъ,tiновська

7.06 10.00

l 1.20

Молульна контрольна робота з
навчальноТ дисциплiни "CyLIacнe

украТнське термiнознавство'О
конф,-
зала,

7 пов./
онлайн

11.30

12.50

модуrrоrrа контрольна робота з
навчальнот дисциплiни

оосоцiолiнгвiстика"

В.о. ученого секретаря
к,ф.н. о. I. Васецька


