
Марєєв Дмитро Анатолійович, 

к. філол. н., асист. 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

Динаміка граматичного значення й 

семантичної структури лексеми ляда  

в українських східнополіських говірках 

 

Холодьон Олена Миколаївна, 

к. ф. н., м. н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Особливості функціонування дієслівної 

лексики в українських говірках 

 

Змарко Богуслава Ігорівна, асп. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Словотворча продуктивність 

займенникових коренів в українській 

мові (на діалектному матеріалі) 

 

Симоненко Ігор Володимирович, м. н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Система флексій прикметників у 

називному відмінку в східнополіських 

говірках українсько-російського 

суміжжя 

 

Дискусія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад роботи: 

9:00 – 10:00 – реєстрація 

10:00 – 13:00 – робота семінару 

(7 поверх, конференц-зал) 

13:00 – 14:00 – перерва на обід 

14:00 – 18:00 – робота семінару 

(3 поверх, конференц-зал) 

 

 

Регламент семінару: 

Лекція – 45 хв. 

Майстер-клас – 30 хв. 

Доповідь чи повідомлення – 12–15 хв. 

Обговорення – 5 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук України 

Інститут української мови 

Рада молодих учених 

 

 

 

Всеукраїнський лінгвістичний 

семінар молодих учених 

 

 

 

 

 

«ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ 

У СУЧАСНІЙ ЛІНГВОСОФІЇ» 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2019 

 



10:00 – 13:00 

 

Гриценко Павло Юхимович, д. філол. н., проф., 

директор Інституту української мови 

НАН України 

Евристичний потенціал сучасних діалектів 

(лекція) 

 

Романина Ірина Романівна, к.філол.н., н. с. 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України 

Діалектний текст: від аудіозапису до монографії 

 

Колєснік Людмила Ярославівна,  

к. філол. н., м. н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Художній текст  

у діалектологічному дослідженні 

 

Вербич Наталія Сергіївна, к. філол. н., с. н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Особливості експериментально-фонетичного 

дослідження діалектного мовлення 

 

Хоронжук Тетяна Василівна, магістрантка 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Правописні норми крізь призму  

діалектних рис 

 

Ткачук Марина Миколаївна, к.філол.н., н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Переселенська говірка як об’єкт лінгвістичного 

вивчення 

 

 

 

Коханчик Соломія Романівна, студ. 4 курсу 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Лемківський говір у системі української мови: 

проблема статусу 

 

Грицевич Юрій Васильович,  

к. філол. н., асист. 

Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки 

Діалектна лексика у фольклорних записах 

Володимира Плав’юка як свідчення збереження 

мовної ідентичності канадських українців 

першої хвилі еміграції 

 

Жуган Наталія Анатоліївна, викладач української 

мови та літератури 

Черкаський державний бізнес-коледж 

Лінгвогеографічна характеристика ткацької 

лексики в середньонаддніпрянських говірках 

 

13:00 – 14:00 – обідня перерва 

 

14:00 – 18:00 

Тищенко Тетяна Миколаївна,  

к. філол. н., проф., завідувач Східноподільського 

лінгвокраєзнавчого центру 

Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Із досвіду збирання діалектного матеріалу 

в східноподільських говірках (майстер-клас) 

 

Котяш Олександр Іванович, 

учитель української мови та літератури 

Залузький НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ» 

У пошуках мовних скарбів (із досвіду 

укладання словника однієї говірки) 

 

Поліщук Світлана Сергіївна, к. філол. н., доц. 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

Номінація плодових городніх культур у 

говірках середньонадбузького ареалу 

 

Висоцька Марія Артурівна, студ. 5 курсу 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

Твірні основи ойконімів на -івк-а як об’єкт 

діалектологічних студій 

 

Богельська Богдана Ігорівна, студ. 4-го курсу 

Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Мікротопоніми сіл Удрицьк і Смородськ як 

фіксація діалектних ознак Західного Полісся 

 

Пустовіт Ірина Володимирівна, м. н. с. 

Інститут української мови НАН України 

Лексика народної географічної термінології 

на тлі літературного стандарту 

 

Бобер Тетяна Борисівна, асп. 

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Лексика одягу, взуття та прикрас як об’єкт 

вивчення мовознавців 

 

Каназірська Вікторія Анатоліївна, 

студ. 2-го курсу 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова 

Найменування чоловічого одягу в говірці 

с. Плахтіївка Саратського р-ну Одеської обл. 

 

 


