28 жовтня 2021 року (продовження)
12.00 – 13.30
Руслана Коца (Київ)
Відображення лексики закарпатської грамоти
1404 року у словнику староукраїнської мови
Ірина Черевко (Львів)
Стійкі сполуки в історичних словниках
ХХ століття
Тетяна Сивокозова (Київ)
Мова Решетилівського учительного Євангелія
1670 року як об’єкт істориколексикографічного опису
Богдана Бабенчук (Київ)
Лексикографічний потенціал українськомолдавських грамот для формування корпусу
історичного словника
Ірина Романина (Львів)
Мовна свідомість мешканців Підляшшя
Ольга Кровицька (Львів)
Штрихи до біографії проф. Василя Лева (Львів,
1940-і роки)
Оксана Суховій (Київ)
Співвідношення українських живомовних і
церковнослов’янських фонетичних рис
у казаннях Варлаама Ясинського
Дискусія. Перерва
14.00 – 15.30
Ігор Даценко (Японія)
Середньоукраїнська спадщина в
адміністративній термінології Галичини
середини XIX ст.
Ганна Лапко (Луцьк)
Фразеологізми з компонентом «голова» у
«Словнику української мови XVI — першої
половини XVII ст.»: структура, семантика,
походження
Анна Городецька (Львів)
Описи замків як джерело вивчення лексики
української мови XVI століття
Софія Бабяк (Львів)
Лексико-семантичні засоби вираження
емоцій в українській мові XVI–XVII cт.
Дискусія

Національна академія наук України
Ідентифікатор конференції: 508 557 4800
Код доступу: 271021
Посилання на Zoom-meeting
ТУТ

Інститут української мови
Відділ української мови
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
Мовознавча комісія
Наукового товариства ім. Шевченка

«…Створити
великий
хороший
словник надзвичайно складно. Передусім
треба бути залюбленим у рідну мову і не
забувати про її невичерпні – воістину
невичерпні! – можливості. Не беріться
за створення словників. Вони вимагають
цілого життя».
Еміль Літтре,
французький філософ, філолог-перекладач
і лексикограф, упорядник «Словника
французької мови» (1863)

«АКАДЕМІЧНА
ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Львів–Київ
27–28 жовтня 2021 р.

Тимченківські наукові читання. 7

27 жовтня 2021 року
14.00 – 14.45
09.45 – реєстрація учасників
10.00 – відкриття наукових читань
Ігор Соляр
директор Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України,
доктор історичних наук, професор
Павло Гриценко
директор Інституту української мови НАН
України, доктор філологічних наук, професор
10.30 – 13.00
Наталія Багнюк (Львів)
З історії Львівської лексикографічної школи
Наталля Паляшчук (Мінськ, Білорусь)
«Гістарычны слоўнік беларускай мовы»: ад ідэі
да завяршэння выдання
Эльвіра Ярмоленка (Мінськ, Білорусь)
Запазычаная лексіка старабеларускай мовы як
аб’ект лексікаграфіі
Наталія Пуряєва (Київ)
«Словник української мови другої половини
XVII – XVIII століття»: загальна концепція
проєкту та перспективи його реалізації
Ганна Дидик-Меуш (Львів)
«Мала» академічна історична лексикографія як
ефективний спосіб розвитку «великої»
історичної лексикографії
Зоряна Купчинська (Львів)
Словник антропонімів Поділля ХVII ст.:
джерела, проблеми, перспективи
Ганна Войтів (Львів)
Конструювання дефініції в історичному
словникові: відповідник, тлумачення
Галина Наєнко (Київ)
Історико-лінгвістичні знання на периферії
наукового дискурсу
Віктор Мойсієнко (Житомир)
Східнослов’янська редакція
церковнослов’янської мови ХІ–XIV ст.
Давньоукраїнська? Давньобілоруська?
Давньоросійська?
Дискусія. Перерва

Презентація видань проєкту «Повертаємо
в Україну культурну спадщину»
факсиміле Молитовника Гертруди XI ст.
факсиміле Молитовника князя
Володимира XIV ст.
міжнародна колективна наукова
монографія «Віденський Октоїх.
Дослідження»

Учасники презентації:
Ганна Горобець, засновниця проєкту
Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук,
професор
В’ячеслав Корнієнко, доктор історичних наук,
історик-медієвіст, дослідник епіграфіки
14.45 – 17.30
Оксана Ніка (Київ)
Онімний словник ранньомодерної української
проповіді
Маргарита Жуйкова (Луцьк)
Два принципи номінації: онтологічний та
міфологічний
Єлизавета Барань (Берегове – Ніредьгаза, Угорщина)
Іншомовні слова у реєстрі «Русько-мадярського
словника» Ласлова Чопея (до 165-річчя від дня
народження Ласлова Чопея)
Оксана Меркулова (Запоріжжя)
Nomina instrumenti у діалектних словниках
Нижньої Наддніпрянщини
Інна Царалунга (Хмельницький)
Історичний словник в освітній парадигмі
майбутнього вчителя української мови
Оксана Зелінська (Умань)
Засоби вираження застереження в
проповідницькому дискурсі ХVІІ ст.
Василь Денисюк (Умань)
Щоденниковий дискурс української мови
першої половини ХVІІІ ст. крізь призму
фразеології

Тетяна Тищенко (Умань)
Принципи укладання «Словника
східноподільських говірок»
Галина Гримашевич (Житомир)
Прислівникова лексика у словнику Євгена
Тимченка: тяглість у просторі й часі
Назарій Назаров (Київ)
Побудова етимологічного словника поетичних
формул слов’янських епосів
Дискусія

28 жовтня 2021 року
09.45 – 11.45
Валентина Титаренко (Житомир)
Лексикографічна концепція «Історичного
словника запозиченої лексики» (на
матеріалі північноукраїнських пам’яток
XVI–XVII ст.)
Błażej Osowski (Познань, Польща)
Słownik regionalny jako źródło do badania
geografii językowej
Марина Дем’янюк (Київ)
Специфіка використання лексиконів та
інших лексикографічних праць другої
пол. XVII–XVIII ст. як джерел до словника
української мови відповідного періоду
Paulina Michalska-Górecka (Познань, Польща)
Nazwy sekwatywne w kontekście
historycznego i współczesnego
zróżnicowania regionalnego – problemy
Ірина Сус (Львів)
До історії польсько-української
лексикографії початку ХХ ст.: cловникові
матеріали Теофіла Грушкевича
Юрій Осінчук, Ольга Кровицька (Львів)
Український ономастикон у корпусі
джерел ХІV–ХVІІІ ст.
Лілія Москаленко (Київ)
Лексика «Актів Полтавського полкового
суду» як джерело словника української
мови XVII–XVIII століття
Тетяна Висоцька (Львів)
Сполучники аналітичної будови в
історичному словнику
Дискусія. Перерва

