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Графік роботи конференції

18.04.2018 – приїзд і поселення учасників

19.04.2018
9:00   – 10:00 – реєстрація учасників конференції
(вул. Грушевського, 4, VII поверх)
10:00 – 13:30 – відкриття конференції, пленарне засідання
13:30 – 14:30 – обідня перерва
14:30 – 18:00 – пленарне засідання, дискусія

20.04.2018
9:30   – 12:00 – робота секцій
12:00 – 12:30 – перерва на каву
12:30 – пленарне засідання, дискусія

21.04.2018 – від’їзд учасників конференції

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – 20 хв.,
на секційних засіданнях – 15 хв.
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19 квітня, четвер

9:00 – 10:00 – реєстрація учасників конференції
(вул. Грушевського, 4, VII поверх)

Відкриття конференції
10:00 – 10:30

VII поверх, конференц-зал
________________________________________________

Гриценко Павло Юхимович 
директор Інституту української мови НАН України, 

доктор філологічних наук, професор
_______________________________________________

Пленарне засідання
10:30 – 13:30

(VII поверх, конференц-зал)
Регламент – 20 хв.

_______________________________________________

Гриценко Павло Юхимович (Київ)
Діалектне явище: парадигма сучасного пізнання

Anna Kostecka-Sadowa (Kraków, Polska)
Teoretycznie a praktycznie o doborze materiału do słownika gwarowego

Мартинова Ганна Іванівна (Черкаси)
Волинські та подільські фонетичні риси 

в середньонаддніпрянському ареалі (у світлі діалектного тексту)

Николаев Сергей Львович, Толстая Марфа Никитична (Москва, Россия)
Записи фонетики карпатоукраинских говоров 

и фонетическая база данных

11:50 – 12:10 – перерва на каву
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Глуховцева Катерина Дмитрівна (Луганськ)
Динаміка новостворених говірок 

як релевантна ознака їхньої мовної системи

Jerzy Sierociuk (Poznań, Polska)
Dyferencyjne czy pełne pozyskiwanie materiałów w badaniach 

dialektologicznych

Аркушин Григорій Львович (Луцьк)
Словник діалектизмів, уживаних у художній літературі

Хобзей Наталія Василівна (Львів)
Здобутки та тенденції розвитку слов’янської діалектної лексикографії

Mieczysław Balowski (Poznań, Polska)
Rola zabytków piśmiennych w przechowywaniu stanu gwar 

(na przykładzie gwar: cieszyńskiej, jabłonkowskiej i zaolziańskiej)
_______________________________________________

13:30 – 14:30 – обідня перерва
_______________________________________________

14:30 – 18:00
Голови засідання – J. Sierociuk, В.В. Лєснова 

Секретар – Л.Я. Колєснік
Регламент – 20 хв.

_______________________________________________

Колесников Андрій Олександрович (Ізмаїл)
Із спостережень над запозиченнями в українських 

південнобессарабських говірках

Чарнякевіч Юрый Валер’евіч (Мінск, Беларусь)
Корпусы дыялектных тэкстаў як асноўная крыніца 
для удакладнення групоўкі гаворак беларускай мовы

Лєснова Валентина Володимирівна (Старобільськ)
Оповідь-спогад як жанр діалектного мовлення
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Руснак Наталія Олександрівна (Чернівці) 
Внесок у розвиток діалектології на Буковині: 

“Словник фразеологізмів та паремій Чернівеччини”

15:50 – 16:10 – перерва на каву

Мойсієнко Віктор Михайлович (Житомир) 
Діалектні риси в Лавришівському Євангелії кін. ХІІІ – поч. ХІV ст.

Гримашевич Галина Іванівна (Житомир) 
Прислівникова лексика сучасних середньополіських говірок 

Житомирської області в контексті дослідження адвербіальної системи 
діалектів українськомовного континууму

Ястремська Тетяна Олександрівна (Львів) 
До проблеми семантики та граматики дериватів 

у говорах української мови

Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski 
(Warszawa, Polska)

Z przeszłości gwar pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego –
dwujęzyczna Choroszczynka w powiecie bialskim

Дискусія
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20 квітня, пʼятниця

Секція 1. Діалектні свідчення як база лінгвістичних досліджень
VII поверх, конференц-зал

9:30 – 12:00
Регламент – 15 хв.

_______________________________________________

Голови засідання – А.О. Колесников, Г.С. Кобиринка
Секретар – О.М. Холодьон

Коваленко Наталія Дмитрівна (Кам’янець-Подільський)
Фразеологізм як об’єкт автокоментування носіїв говірки

Justyna Kobus (Poznań, Polska) 
Przydatność materiałów terenowych do badań fl eksji gwarowej

Ткачук Марина Миколаївна (Київ)
Текст як джерело дослідження 

українських переселенських говірок Башкортостану

Руснак Юлія Маноліївна (Чернівці) 
Інтегральний характер мовознавчих досліджень: 

перетин діалектології та етнолінгвістики

Венжинович Наталія Федорівна (Ужгород) 
Діалектні дані як емпірична база 

для вивчення фразеологічного багатства української мови

Ганчарэнка (Шчасная) Кацярына Дзмітрыеўна 
(Мінск, Беларусь)

Узаемадзеянне моўных сістэм і падсістэм 
у тэкстах рэгіянальных выданняў

Колєснік Людмила Ярославівна (Київ) 
Гуцульські говірки Північної Буковини 
в міжмовних та міждіалектних зв’язках
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Тищенко Тетяна Миколаївна (Умань) 
Етнолінгвістичні та діалектологічні дослідження

східноподільських говірок: точки перетину

Холодьон Олена Миколаївна (Київ) 
Діалектне мовлення в мовній картині світу 

діалектоносіїв Східного Полісся

Тищенко Лариса Миколаївна (Слов’янськ) 
Українські говірки в записах учителів Донеччини

Шведова Марія Олексіївна (Київ) 
Регіональні особливості літературної мови 

як об’єкт діалектології та корпусної лінгвістики

Клименко Наталія Борисівна (Покровськ) 
Принципи укладання Хрестоматії українських говірок Донеччини

Волошинова Марина Олексіївна (Старобільськ) 
Взаємодія діалектних та літературних назв речей хатнього вжитку 

в українських східнослобожанських говірках

Чаган Оксана Іванівна (Львів) 
Архаїзація та інновації будівельної лексики бойківських говірок
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Секція 2. Діалектне явище: вчора, сьогодні, завтра
ІІ поверх, кімн. 212

9:30 – 12:00
Регламент – 15 хв.

_______________________________________________

Голови засідання – Г.І. Мартинова, О.С. Іщенко
Секретар – І.В. Симоненко

Щербина Тетяна Василівна (Черкаси) 
Текстова репрезентація найменувань одягу 

як знаків духовної культури носіїв говірок Черкащини

Делюсто Марина Сергіївна (Ізмаїл) 
Трансформації слів із значеннєвим компонентом придане 

в південнобессарабських говірках

Іщенко Олександр Сергійович (Київ) 
Спектральний аналіз твердого (стверділого) [т] у флексіях дієслів 

третьої особи, поширеного в західноукраїнських діалектах

Сікора Галина Вікторівна (Київ)
Вокалізм сучасного львівського койне

Міняйло Роман Вікторович (Харків) 
Діалектна рибальська лексика Подунавʼя – важливий складник 

формування рибальської лексики української мови

Симоненко Ігор Володимирович (Київ) 
Словозміна прикметників у говірках західного порубіжжя 

східнополіського діалекту

Юсікова Олена Віталіївна (Київ) 
Із спостережень над динамікою лексики плотового лісосплаву 
говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області
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Москаленко Лілія Анатоліївна (Київ) 
Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках 

Чорнобильської зони. 2

Слободян Олена Вікторівна (Старобільськ) 
Народні географічні назви на позначення місць видобування води 

у східнослобожанських говірках Луганщини

Вербовий Микола Володимирович (Кривий Ріг)
Із спостережень над морфологічними інноваціями 
в говірці села Глеюватка Криворізького району 

Дніпропетровської області

Литвиненко Яна Олександрівна (Суми) 
Формальні засоби вираження мотиваційних ознак 

в орнітономінації східнополіського діалекту

Поліщук Світлана Сергіївна (Одеса)
Номінація ручного реманенту в говірках Середнього Надбужжя

Котяш Олександр Іванович (Київ) 
Із спостережень над синтаксисом мовної особистості 
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Секція 3. Шляхи інтерпретації діалектної інформації
ІІІ поверх, конференц-зал

9:30 – 12:00
Регламент – 15 хв.

_______________________________________________

Голови засідання – О.І. Ніка, Б.О. Коваленко
Секретар – М.В. Поістогова

Ніка Оксана Іванівна (Київ) 
Лексичні заміни в збірці проповідей А. Радивиловського

Авілін Цімафей Вячаслававіч (Мінск, Беларусь) 
Украінская народная астранімія: 

лінгвагеаграфічныя і гістарычныя аспекты

Вербич Наталія Сергіївна (Київ) 
Із досвіду укладання лексикографічної праці 

“Матеріали до словника українських говірок Закарпатської області” 
М.А. Грицака

Коваленко Борис Олексійович (Кам’янець-Подільський)
Збірка Антона Коціпінського 

“Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії” 
як джерело діалектологічних досліджень

Зелінська Оксана Юріївна (Умань) 
Лексика на позначення дітей у діалекті й у пам’ятці

Бігусяк Михайло Васильович (Івано-Франківськ) 
Діалектне членування говорів Прикарпаття в лінгвістичних студіях 

І пол. ХХ ст.

Денисюк Василь Вікторович (Умань) 
Фразеологізми з компонентом-діалектизмом 

у пам’ятках української мови

Федак Софія Андріївна (Тернопіль) 
Діалектні елементи в науково-популярних працях Івана Пулюя 

з фізики та астрономії
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Поістогова Марина Валеріївна (Київ) 
Простір буття діалектного слова

Вакульчук Світлана Петрівна (Київ)
Українознавча тематика в дослідженнях К. Дейни 

Пустовіт Ірина Володимирівна (Київ) 
Динаміка назв на позначення земельної ділянки в народній географіч-

ній термінології

Гороф’янюк Інна Валентинівна (Вінниця) 
Евристичний потенціал 

“Słowniczka prowincуonalizmów Podolskich” О. Кремера

Марєєв Дмитро Анатолійович (Глухів) 
Варіантність конструкцій іти по воду й іти за водою 

у східнополіських говірках української мови

Жуган Наталія Анатоліївна (Черкаси)
Географія та варіативність ткацької лекції в середньонаддніпрянських 

говірках

Міца Олександр Володимирович, 
Шаркань Василь Васильович (Ужгород)

Можливості використання веб-технологій у діалектологічних студіях 
(на прикладі власної розробки – бета-версії інтерактивної мапи говорів)

_______________________________________________

12:00 – 12:30 – перерва на каву
_______________________________________________
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Пленарне засідання
початок о 12:30

VII поверх, конференц-зал
Регламент – 20 хв.

_______________________________________________

Голови засідання – П.Ю. Гриценко, Л.В. Рябець
Секретар – М.М. Ткачук

Ткач Людмила Олександрівна (Чернівці)
Про діалектні явища в зіставленні з літературною нормою
в “Граматиці української мови” (1919 р.) Василя Сімовича

Тер-Аванесова Александра Валерьевна (Москва, Россия)
Плюсквамперфект в русских народных говорах 

в восточнославянской перспективе

Кобиринка Галина Степанівна (Київ) 
Програма збирання матеріалів для дослідження діалектного наголосу 

української мови

Ангелина Панчевска, Соња Миленковска 
(Скопје, Република Македонија)

Етимолошка анализа и семантичка мотивација на називите за ‘ласица’ 
во словенските дијалекти (според материјалот на ОЛА)

Сальваторе Дель Ґаудіо (Київ)
Діалектна картина Італії та України: спроби порівняння

Гриценко Павло Юхимович, 
Рябець Людмила Віталіївна (Київ)

Найважливіші завдання вивчення українських діалектів

Дискусія
Обговорення і прийняття ухвали

_______________________________________________


