
ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор

розклАд
занять 1з навчальних дисциплiн "лексикографiяп' та "лiнгвiстична

географiя"
аспiрантiв другого року навчання

спецiальностi 035 Фiлологiя
на IV семестр 2020-2021 н.р.

HcbKol, мови

ддтд чдс ТЕМЛ ЗДНЯТТЯ виюIлдч дуд.
1.09 10.00

11,20

Лексикографiя як наукова
дисциплiна

(.цекttiя)

к.ф.н.
3.Г. Козuрсва

конф,-
зiurа,

7 пов. /

онлайн

11.30

t2,50

HayKoBi напрями сучасноТ
лексикографiчноТ парадигми

(лекttiя)

K.c|l.H,

3.Г. Козuрcва

l3.00

14.20

Лiнгвiстична географiя як окремий
розлiл мовознавства

(лекцiя)

i.ф.н., проф.
П.Ю. Грuценко

14.30

15.50

Мовний ареал як основне поняття
лiнгвiстичноТ географiТ

(лекцh)

d.ф.п., проф.
П.Ю. Грuцепко

6.09 10,00

||.20

Словник як рiзновид
лексикографi чноi пролукчii

(леtо1iя)

к.ф.н., сm. наук,
спiвр.

Т.В. Ituллба,ltок-
('KrlпHettKrl

конф.-
зiUIа,

7 пов. l
онлайн

1 1.30

12.50

Сучасна лексикографiчна парадигма
(c,e.lt itta7l)

K.tll.tt.
Л.I. f,iDytt

13.00

l4,20

YKpaiHcbKa лiнгвiстична географiя
та дiалектологiя

(лекцiя)

d.ф.tt., проф.
П.IО. Грuценко

l4.30

15.50

Лiнгвiстиаlна карта як географiчна
проекuiя мовного простору

(лекtliя)

к.Ф.н.
М.М. Ткачук

13.09 l0.00

11.20

Щословниковий перiол i
cтapoyкpaiHcbKa лексикографiя ХVI

- кiнця ХVIII ст.
(лекцiя)

к.ф.tt.
О.М. Тutценко конф.-

зала,
7 пов. /

онлайн11.30 YKpaiHcbKa лексикографiя XIX ст. к.(l.п.



l2.50
(лекцiя) О.М. Тutценко

l3.00

|4.20

Нацiональний атлас yKpaTHcbKoi
мови * фунламентальна праця

украiнських дiалектологiв
(ceMiHap)

к.ф.п.
Л.I]. Рябець

14.30

l5.50

Принципи картографування
регiональних атласiв

(лекцist)

K.(l.H.
М.М. Ткачук.

20.09 l0.00

l1.20

Украiнська .пексикографiя початку
ХХ ст.
(лекцiя)

к.ф.н., сm. наук.
спiвр.

О.М, Тuщенко

конф.-
зала"

7 пов. /

онлайн

11.30

12.50

flолiмовнi атласи. Вивчення
слов'янських мов методом

лiнгвогеографii.
"загальнослов'янський

лiнгвiсти.lний атлас" як праця
нового т1,1пу

(.пекtlist)

к.ф.н.
Г.С. Ko(luputna

l3.00

14.20

полiмовнi атласи. Вивчення
слов'янських мов методом

лiнгвогеографii.
"загальнослов'янський

лiнгвiстичний атлас" як праця
нового типу

(с,е.ъtiнаrэ)

к.ф.н.
Г.С. Кобuрл.tttка

27.09 l0.00

11.20

Сучасна yKpaiHcbKa лексикографiя :

тенденцii розвитку
(лекцiя)

к.ф.н., сm. наук
спiвр.

Т.В. Itu,лtбаллок-
скоппенко

конф.-
зала,

7 пов. /

онлайн

1 1,30

l2.50

Картографування вiддалено
спорiлнених i неспtlрiлrtених мов
€вропи - "Лiнгвiсти.lний ат.пас
€вропи". Наукове вивчення та

дослiдження украiнських
переселенських та новостворених

говiрок
(,чекцiя)

d.cll.tt,, проrР,
П.К). Грuцеttко

l3.00

|4.20

Акцентна система як одна з

диференцiйних ознак украiнського
дiалектного простору

(лекцist)

к.ф.н.
Г.С. Кобuрuпка

29.09 10.00

l1.20

Тлумачний словник як рiзновид
лексикографi чноТ продукцiТ

(.чекцiя)

к.ф.н.
Л.I}. Мовчун конф,-

зtUIа,

7 пов. /

онлайн
1 1.30

l2.50

MoBHi особливостi говiрок пiвденно-
схiдногоо пiвденно-захiдного та

пiвнiчного нарiч

K.Ql.tt. Л.ll.Рябець



(лекцiя)

13.00

|4.20

вiдображення фонети.lних явищ
украТнських говорiв на
лiнгвiстичних картах

(селtiнар)

к.ф.п.
Г.С. Кобuрuпка

04.10 l0.00

l1.20

Щiахронна (iсторична) лексикографiя
та iT завдання

(лекцiя)

к.ф.н.
I.д. Сш,tойлова

конф.-
зала,

7 пов. /
онлайн

11.30

12.50

Щiалектна, соцiолектна, iдiолектна
лексикографiя

(лекttiя)

к.ф.п.
Л.В. Мовчун

13.00

14.20

Тралиuiйна, комп'ютерна i корпусна
лексикографiя

(c,e.ltiHap)

к.ф.н., сm. наук.
спiвр.

О.М. Тuщепко
1 1.10 l0.00

l1.20

Теорети.lна (мета.пекс}iкографiя) i

практична лексикографiя та ix
завдання. Теорiя лексикографii
(загальна теорiя; органiзаuiя

словникарськоi прачi;
лексикографiчне дослiдження мови;

лексикографiчний опис мови)
(ce.lliHap)

K.tll.H.
H.Il. Cпi,ltcKo

конф.-
зала,

'7 пов. l
онлайнl1.30

|2.50

Морфологiчнi явища у
лiнгвогео графi чному аспектi

(лекцiя)

к.ф.н.
Л.В. Рябець

l3.00

14.20

Iсторiя лексикографii
(селliнар)

к.ф.п.
I.д. Сшtойлова

18.10 l0.00

I|,20

Стулii з кор}rстування с.повнl1ками.
Критика с.повникiв. Маркетинг

словникiв. Базовi поняття
лексикографiТ

(сепtiнар)

к.ttl.п.
Л.l}. Мовчун

конф.-
зала,

7 пов. /
онла,йн

1l.з0

l2.50

Картографування тематичних груп
лексики
(ce.,ltitta7l)

K.Ql.tt.

М.М. Ткачук

13.00

14.20

Лiнгвогеографiчна теорiя
MocKoBcbKoi дiалектологiчноi школи
(Щiалектологiчний атлас росiйськоi

мови). Бiлоруська школа
лiнгвiсти.rноТ географiТ

(Щiалектологiчний атлас бiлоруськоТ
мови)

(,,tекцi;t)

D.ф.п., проф.
П.Ю. Грuценко

25.10 l0.00

11.20

модульна контрольна робота з
навчальнот дисциплiни

"Лiнгвiстична географiяОО

конф.-
зала,

7 пов. /



11.30

12.50

Молульна контрольна робота з

навчальноi дисциплiни
оолексикогпафiя"

онлаин

В.о. ученого секретаря
к.ф.н. Щ' о. I. васецька


