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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Ярослав ГАРАСИМ, доктор філологічних наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету 
імені Івана Франка,  голова комітету. 
Святослав ПИЛИПЧУК, доктор філологічних наук, професор, декан 
філологічного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка, заступник голови оргкомітету. 
Зоряна КУПЧИНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  
Любослава АСІЇВ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Марія БІЛОУС, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Лідія БОРІЙЧУК, асистент кафедри української мови імені професора 
Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
Наталія ГЛІБЧУК, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  
Уляна ДОБОСЕВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Оксана КОСТІВ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Ірина КУЗЬМА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Галина КУТНЯ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Оксана ЛЕВЧУК, асистент кафедри української мови імені професора 
Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
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Олеся СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Наталія СОКІЛ-КЛЕПАР, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Зеновій ТЕРЛАК, кандидат філологічних наук, професор кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Олена ТРУШ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
Іван ЦІХОЦЬКИЙ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
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КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

     26 жовтня 2017 р. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. Університетська, 1  

 

Актова зала університету 

 

08.30 – 9.55    –   Реєстрація учасників конференції  

10.00 – 13.00  –   Відкриття конференції  

      Доповіді та презентації  

13.00 – 14.00  –   Перерва на обід 

14.00 – 16.45  –   Засідання секцій 
17.00 – 18.30  –   Засідання круглого столу 
19.00 – 21.30  –   Святковий фуршет 
 
 

 27 жовтня 2017 р. 
 
10.00 – 11.45  –   Засідання секцій 
 
 

12.00 – 13.00 – Підсумкове засідання 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  
вул. Університетська, 1, ауд. 312 
 
Конференційна зала філологічного факультету 
 
 
Регламент 
 
Доповідь на пленарному засіданні до 20 хв. 
Доповідь на секційному засіданні до 15 хв. 
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26 жовтня, четвер 

 
Головний корпус Університету, 

 вул. Університетська, 1,  

Актова зала університету  

 

10.00 – 13.00 

 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово 

 
Ярослав ГАРАСИМ, доктор філологічних наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету 
імені Івана Франка.  
 
Святослав ПИЛИПЧУК, доктор філологічних наук, професор, декан 
філологічного факультету Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 
 
Модератор 
 
Зоряна КУПЧИНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  
 

ДОПОВІДІ 
 

 1. Ніна Клименко, чл.-кор. НАН України, д. ф. н. (Київ). 
Словотворення в українському науковому стилі початку ХХІ ст. 

 2. Євгенія Карпіловська, д.ф.н. (Київ). Концепція словотвору 
І. І. Ковалика в контексті сучасної слов’янської дериватології. 

 3. Василь Ґрещук, д.ф.н. (Івано-Франківськ). Концепція 
порівняльного дослідження словотвору слов’янських мов проф. Івана 
Ковалика. 

 4. Людмила Симоненко, д.ф.н. (Київ). Історична тяглість 
розвитку української наукової термінології. 

 5. Володимир Барчук, д.ф.н. (Івано-Франківськ). Засади 
категоріології в працях І. Ковалика. 
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 6. Ірина Кочан, д.ф.н. (Львів). Термінознавчі дослідження 
професора Івана Ковалика . 

 7. Галина Лукаш, д.ф.н. (Донецьк). До семантики власної назви: 
кореферентність конотонімів. 

 8. Ірина Фаріон, д.ф.н. (Львів). Історія української мови в 
діахронному соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі наукового 
дискурсу ХIХ ст. - першої чверті ХХ ст.). 

 9. Володимир Пілецький, к.ф.н. (Львів). Дискусійні питання 
української фонології в працях Івана Ковалика.  

 10. Жанна Колоїз, д.ф.н. (Кривий Ріг). Афористичні утворення як 
результат інтертекстуальної деривації. 

11. Маргарита Жуйкова, д.ф.н. (Луцьк). Етимологізація 
фразеологічних одиниць: мовний та культурний аспекти. 
 

 
ПЕРЕРВА 

(13.00 – 14.00) 
 
 

СЕКЦІЯ 1 

 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДЕРИВАТОЛОГІЇ 

 
26 жовтня (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд. 308 
 
Керівник: д. ф. н., проф. Оксана Кушлик  
Секретар: к. ф. н., доц. Ірина Кузьма  

 
 1. Оксана Кушлик, д.ф.н. (Дрогобич). Синкретизм дериваційних 

значень як вияв динамічних процесів у словотвірній парадигмі. 
 2. Лілія Невідомська, к.ф.н. (Кременець). Дериваційні аспекти 

імпліцитності. 
 3. Людмила Ткач, д.ф.н., Ірина Марко, к.ф.н. (Чернівці). 

Системний характер морфемно-словотвірних ознак спеціальної лексики, 
вживаної в західноукраїнських виданнях офіційно-правових документів 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 4. Тетяна Гуцуляк, к.ф.н. (Чернівці). Вплив образної мотивації на 
структурно-семантичні особливості відіменникових прикметників 
української мови. 
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 5. Інна Демешко, к.ф.н. (Кропивницький). Cловотвірна 
морфонологія у вченні І. І. Ковалика та перспективи дослідження 
девербативів.  

 6. Лариса Кислюк, к.ф.н. (Київ). Вияв специфіки українського 
словотвору в нових похідних іменниках. 

 7. Ірина Кузьма, к.ф.н. (Львів). Морфологічна форма слова як 
об’єкт дериватології (до питання про словотворчу спроможність 
морфологічних форм сучасної української мови). 

 8. Данута Мазурик, к.ф.н. (Львів). Оказіональна деривація як 
засіб сучасного українського новотворення. 

 9. Інна Черкез, к.ф.н. (Чернівці). Морфемно-словотвірні 
особливості мовних одиниць, зафіксованих в епістолярних текстах 
української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 10. Тетяна Ястремська, к.ф.н. (Львів). Словотвірне гніздо: 
проблема множинної мотиваці.  

 11. Любослава Асіїв, к.ф.н. (Львів). Морфонологічні явища при 
творенні відойконімних прикметників в українській мові. 

 12. Галина Зюзькіна. (Кропивницький). Словотвірна морфонологія 
іншомовних десубстантивів із суфіксом -н- та його похідними. 
  

 
 

СЕКЦІЯ 2 
 

ГРАМАТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ 
ПАРАДИГМИ 

 

26 жовтня (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд.  246 б 
 
Керівник – к. ф. н., доц. Уляна Добосевич 
Секретар – Марія Кульматицька-Слободян 

 
1. Наталія Глібчук, к.ф.н. (Львів). Синкретична природа 

похідних інтер’єктивів у площині міжчастиномовної омонімії. 
2. Уляна Добосевич, к.ф.н. (Львів). До питання про 

частиномовний статус модальника. 
3. Олена Кадочнікова, к.ф.н. (Київ). Модифікації семантики 

фазовості в реченнях з дієслівними предикатами.  



8 

 

4. Наталя Кобченко, к.ф.н. (Київ). Реченнєва позиція ад’єктива в 
синтаксичних трійках структурної моделі S1+VF+ADJ1,5.  

5. Марія Заоборна, к.ф.н. (Тернопіль). Лінгвокогнітивні 
параметри складнопідрядного порівняльного речення в аспекті 
світобачення особистості. 

6. Галина Кутня, к.ф.н. (Львів). До питання комплективних 
семантико-синтаксичних відношень у підрядних словосполученнях. 

7. Маріанна Петрова, к. техн. н. (Львів). Пасивний стан 
дієслова в сучасних наукових статтях (на прикладі статей з очищення 
стічних вод).  

8. Олена Труш, к.ф.н. (Львів). Довжина та глибина складних 
багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і 
комбінованою підрядністю в науковому мовленні Івана Франка.  

9. Наталія Фарина, к.ф.н. (Львів). Асемантизовані засоби зв’язку в 
складних реченнях з підрядними об’єктної семантики. 

10. Анастасія Онатій, аспірант (Київ). Семантико-синтаксична 
організація займенниково-співвідносних речень несиметричної структури з 
корелятом ‘так’.  

11. Марія Кульматицька-Слободян, аспірант (Львів). 
Функційно-семантичні особливості вживання частки геть (на матеріалі 
сучасної української прози). 

 
 

СЕКЦІЯ 3 
 

ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОНІМА 
 

26 жовтня (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд.312 
 
Керівник - д. ф. н., проф. Петро Мацьків 
Секретар – к. ф. н., доц. Олеся Сколоздра-Шепітко 

 
1. Ольга Карпенко, д.ф.н. (Київ). З української ойконімії 

Житомирщини: етимологічні коментарі. 
2. Олена Карпенко, д.ф.н. (Одеса), Валерія Серебрякова, к.ф.н. (Одеса). 

Екзотичність фентезійних поет онімів. 
3. Зоряна Купчинська, д.ф.н. (Львів). Архаїчні ойконіми на *-ьskъ: 

Правобережне Полісся (XI–ХІХ ст.). 
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4. Анатолій Поповський, д.ф.н. (Дніпро). Односкладові українські 
прізвища.  

5. Петро Мацьків, д.ф.н. (Дрогобич). Фонетичні особливості 
апостольських імен в українських версіях Біблії. 

6. Галина Бачинська, к.ф.н., Марія Тишковець, к.ф.н. (Тернопіль). 
Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи 
Вінграновського. 

7. Евеліна Боєва, к.ф.н. (Одеса). Ім’я – як семантичний жест у 
символістській драматургії Олександра Олеся. 

8. Віра Котович, к.ф.н. (Дрогобич). Ойконіми як лінгвокультурний 
феномен (на матеріалі ойконімії Тернопільщини). 

9. Наталія Колесник, к.ф.н. (Чернівці). Периферія християнської 
частини української народнопісенної онімії. 

10. Людмила Кравченко, к.ф.н. (Київ). Сучасні оніми в мовному 
ландшафті України. 

11. Любов Осташ, к.ф.н. (Львів). Слов’янські автохтонні імена в 
Чеській Республіці на початку ХХІ століття. 

12. Інна Волянюк, к.ф.н. (Кременець). Ойконімія Збаражчини: 
діахронний аспект. 

13. Ніна Свистун, к.ф.н. (Тернопіль). Динаміка маловживаних жіночих 
особових імен міста Тернополя другої половини ХХ століття. 

14. Олеся Сколоздра-Шепітко, к.ф.н. (Львів). Церковні метрики 
Розвадова як важливе джерело дослідження антропонімії села. 

15. Любомир Сегін, к.ф.н., Єлизавета Рухленко (Слов’янськ). 
Мікротопоніми антропогенного походження селищ Щербинівка і Петрівка 
міста Торецька Донецької області. 

16. Наталія Сокіл-Клепар, к.ф.н. (Львів). Говіркові особливості 
мікротопонімів Карпат. 

17. Іван Ціхоцький, к.ф.н. (Львів). Пізньосередньовічний топонімікон 
Буська (до проблеми формування і розвитку). 

18. Оксана Проць, к.ф.н. (Тернопіль). Деривати на -щин(а) у 
мікротопонімії півночі Львівщини. 

19. Наталія Яніцька, к.ф.н. (Калуш). Порівняльне дослідження 
англійської й української антропонімної фразеології. 

20. Марія Наливайко, к.ф.н. (Тернопіль). Типологія системи словотвору 
прізвиськ жителів Львівщини. 

21. Юрій Осінчук, к.ф.н. (Львів). Структурні типи мікротопонімів 
Радехівщини (однослівні назви).  

22. Євгенія Біла, викладач (Одеса). Дві мотиваційні типології 
ароматонімів. 

23. Тетяна Варбанець, аспірант (Одеса). Структурна організація 
англомовних віртуалміфонімів. 
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24. Олеся Полянічко, аспірант (Одеса). Мотивація космопоетонімів у 
науково-фантастичній прозі. 

25. Оксана Мосур, аспірант (Львів). Трансонімізація як спосіб творення 
мікротопонімії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (на матеріалі назв Самбірського 
циркулу). 

 
СЕКЦІЯ 4 

 
НОВЕ В ЛІНГВІСТИЦІ ТЕКСТУ 

 

26 жовтня (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд. 121 в 
 
Керівник – д. ф. н., проф. Флорій Бацевич 
Секретар – к. ф. н. Ольга Бачишина 

 
1.       Флорій Бацевич, д.ф.н. (Львів). Деякі логіко-семіотичні концепції 

художнього тексту: проблеми, дискусії, перспективи. 
2. Тетяна Беценко, д.ф.н. (Суми). Види аналізу художнього тексту. 
3. Ніна Данилюк, д.ф.н. (Луцьк). Стилістично забарвлена лексика у 

текстах українських народних пісень. 
4. Ірина Колеснікова, д.ф.н. (Київ). Лінгвістичні інструменти 

моделювання і форматування слайдового тексту в публічній презентації. 
5. Марія Федурко, д.ф.н. (Дрогобич). Людські взаємини крізь призму 

мови. 
6. Світлана Форманова, д.ф.н. (Одеса). Іван Ковалик – засновник 

дисципліни “Лінгвістичний аналіз тексту”. 
7. Людмила Білоконенко, д.ф.н. (Кривий Ріг). Інваріант текстів 

українськомовного міжособистісного конфлікту. 
8. Оксана Микитюк, к.ф.н. (Львів). Онімний рівень лінгвістичного 

аналізу тексту Дарії Віконської. 
9. Оксана Дільна, к.ф.н. (Львів). Стилістичні функції присвійних 

займенників мій, твій у романі Ірини Вільде “Сестри Річинські”. 
10.  Лідія Прокопович, к.ф.н. (Мукачево). Образ «село» як константа 

мовної просторової картини світу в сучасному поетичному дискурсі. 
11.  Марія Стецик, к.ф.н. (Дрогобич). Новели Василя Стефаника в 

російській транскрипції: перекладність, неперекладність, цензура.  
12.  Ольга Бачишина, к.ф.н. (Львів). Фразеологізми як засіб 

химеризації в повісті В. Дрозда „Ирій”. 
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СЕКЦІЯ 5 

 
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОГРАФІЇ Й ТЕРМІНОЗНАВСТВА 
 

26 жовтня  (четвер)  14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд. 337 
 
Керівник – д. ф. н., проф. Анатолій Нелюба 
Секретар – аспірант Тетяна Бавус 
 

1. Анатолій Нелюба, д.ф.н. (Харків). Термінологія мовного 
законодавства: між минулим і майбутнім. 

2. Ярослав Яремко, д.ф.н. (Дрогобич). Природа терміна у 
комунікативному контексті. 

3. Галина Євсєєва, д. н. з держ. упр. (Дніпро). Лексикографічні 
здобутки та втрати у термінознавстві будівельної галузі. 

4. Зеновій Терлак, к.ф.н. (Львів). Лексема „кальварія” в текстах 
Івана Франка. 

5. Наталія Данилюк, к.ф.н. (Київ). Особливості фонологічної та 
морфологічної адаптації мусульманської лексики в українській мові. 

6. Олена Крижко, к.ф.н. (Бердянськ). Поняття мотивації у сучасній 
лінгвістичній науці (словотвірний, номінативний, лінгвокогнітивний 
аспекти). 

7. Віра Пітель, к.ф.н. (Івано-Франківськ). Метафора в семантемах 
непохідних назв тварин. 

8. Зеновій Бичко, к.ф.н. (Львів). Професор І. Ковалик про гіперо-
гіпонімічні відношення в мові. 

9. Ірина Процик. к.ф.н. (Київ). „Стрілив переможні ворота і здобув 
таким чином гет-трік”: футбольна лексика в малій прозі Івана Смолія. 

10. Галина Барвіцька, к.ф.н. (Київ). Гіперо-гіпонімічні відношення в 
українській терміносистемі обліку й аудиту.  

11. Федак Софія, к.ф.н. (Тернопіль). Астрономічні та фізичні терміни 
у праці Івана Пулюя «Нові і перемінні звізди»: співвідношення питомо 
українських елементів та іншомовних запозичень. 

12. Роксана Білоусова, асистент (Львів). Бібліотекознавчі терміни з 
компонентом -бібліо- . 

13. Тетяна Бавус, аспірант (Львів). Атрибутивні характеристики 
мовного образу лісу в художній прозі Івана Франка. 
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СЕКЦІЯ 6 

 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІО-, ЕТНО-, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ, 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ 
 

26 жовтня  (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд. 246 а 
 
Керівник - к. ф. н., доц. Зоряна Мацюк  
Секретар –  Наталія Лужецька  
 

1. Наталія Венжинович, к.ф.н. (Ужгород). Портретна 
характеристика людини у фраземіці української мови. 

2. Ткач Людмила, д.ф.н., Закутня Анна, аспірант (Чернівці). 
Активізація та актуалізація словотворчих ресурсів української мови у 
рекламних текстах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

3. Вікторія Загороднова, д.ф.н. (Бердянськ). Проблема формування 
мовної особистості в іншомовному середовищі: історичний аспект . 

4.  Зоряна Мацюк, к.ф.н. (Львів). Дієслівна категорія часу 
української мови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. 

5. Зореслава Дубинець, к.ф.н. (Армянськ, АР Крим, Україна). Концепт 
«хвороба» в мовній картині світу українців та росіян. 

6. Ірина Іванова. к.ф.н. (Харків). Українська радянська журналістика 
і мова реклами: 20-60-ті рр. ХХ ст. 

7. Тетяна Ботвин, аспірант (Дрогобич). Назви грошових одиниць в 
українських перекладах Біблії XIX-XX століть: семантичний та 
культурологічний аспекти. 

8. Наталія Лужецька, аспірант (Дрогобич). Формування мовної 
особистості нового типу в націософському дискурсі Івана Франка. 
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СЕКЦІЯ 7 

 
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ МОВОЗНАВСТВА, 

ДІАЛЕКТОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ МОВИ 
 

26 жовтня  (четвер) 14.00 – 16.45 
27 жовтня (п’ятниця) 10.00 – 11.45 

 
Головний корпус Університету, 
вул. Університетська, 1, ауд.226 б, 
 
Керівник - д. ф. н., проф. Микола Лесюк 
Секретар – асистент Оксана Левчук 

  
1. Олександра Сербенська, д.ф.н. (Львів). Лінгвістика в системі 

цінностей Івана Франка.  
2. Мар’ян Скаб, д.ф.н. (Чернівці). Незабутні зустрічі з професором 

Іваном Коваликом. 
3. Микола Лесюк, д.ф.н. (Івано-Франківськ). Мовні орієнтації Андрія 

Чайковського. 
4. Оксана Меркулова, к.ф.н. (Запоріжжя). З історії nomina loci 

(суфікс -ло в українській мові). 
5. Марія Білоус, к.ф.н. (Львів). Олександр Панейко. 
6. Ганна Дидик-Меуш, к.ф.н. (Львів). Сполучуваність слів в 

українській мові XVI–XVIIІ ст. Спроба лексикографічного опису.  
7. Інна Царалунга, к.ф.н. (Хмельницький). Дієслівна 

варіативність у староукраїнській мові XIV – XV ст. (на матеріалі писемних 
пам’яток конфесійного стилю). 

8. Руслана Коца, к.ф.н. (Київ). Складносуфіксальні прикметники з 
другим дієслівним компонентом у давньоукраїнській мові. 

9. Уляна Штанденко, к.ф.н. (Київ). Історія становлення 
дієслівного форманта -ова- > -ува- в українській мові. 

10. Михайло Бігусяк, к.ф.н. (Івано-Франківськ). Семантична 
динаміка і типологія найменувань господарських будівель у говірках 
передкарпатського ареалу. 

11. Марія Брус, к.ф.н. (Івано-Франківськ). Історія фемінітивного 
словотвору: від перших граматичних праць до словотвірних студій 
І. І. Ковалика. 

12. Оксана Костів, к.ф.н. (Львів). І. Ковалик і проблеми сучасної 
діалектології. 

13. Наталія Лісняк, к.ф.н. (Київ). Мовний образ долини в 
лемківських піснях. 
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14. Богдан Сокіл, к.ф.н. (Львів). Мовна ситуація на території 
Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії в оцінці Анатоля 
Вахнянина. 

15. Ольга Заневич, к.ф.н. (Львів). Відсуб’єктні зворотні дієслова 
деструктивної семантики в українській мові XVI–XVII ст. 

16. Тетяна Висоцька, к.ф.н. (Львів) Сполучник же в українській 
мові XVI–XVII ст. 

17. Наталія Хібеба, к.ф.н. (Львів). Весільна лексика в “Галицько-
руських народних приповідках” Івана Франка. 

18. Оксана Горда, к.ф.н. (Львів). Виокремлення словотвірної 
категорії в галицьких шкільних граматиках української мови (друга 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

19. Оксана Шпить к.ф.н. (Львів). Зворотний займенник в 
українській мові XVI–XVII століть: семантика і граматика.  

20. Олена Слободзяник, к.ф.н. (Львів). З історії староукраїнських 
географічних назв: об’єкти природного ландшафту за призначенням. 

21. Оксана Левчук, асистент (Львів). Атрибутивна характеристика 
коня в говорі батюків (на матеріалі діалектних записів 
І. Верхратського). 

22. Мирослава Гнатюк, старший викладач (Львів). Дорсально-
палатальний вияв фонем /з′/, /с′/, /ц′/ у північнолемківських 
переселенських говірках. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

 
ВЧЕННЯ ПРОФЕСОРА ІВАНА КОВАЛИКА  

І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
СЛОВОТВІРНОЇ НОМІНАЦІЇ 

 
26 жовтня, четвер 
17.00 – 18.30  
 
Головний корпус Університету,  

вул. Університетська, 1, ауд. 312 
 
Конференційна зала філологічного факультету 
 
Модератор: Мазурик Д.В., к.ф.н. (Львів). 

 
1. Словотвірна концепція І. Ковалика і сучасна українська / 

слов’янська дериватологія. 

2. Неологізми в аспекті дериватології: традиційні і нові 

словотвірні моделі, типи, способи творення. Новотвори в 
різних стилях сучасної української мови і літературна норма. 

3. Роль словотворення в розширенні когнітивного і 

комунікативного простору української мови. Словотворення як 
знаряддя захисту самобутності української номінації. 

4. Особливості історичного і діалектного словотворення. 
Специфіка формування нових термінів та онімів. 

 
Учасники круглого столу: 
 
Василь Ґрещук, д. ф. н. (Івано-Франківськ), Аннатолій  
Нелюба, д.ф.н., (Харків), Зоряна Купчинська, д.ф.н. (Львів), 
Лілія Невідомська, к.ф.н. (Кременець), Данута Мазурик, 
к.ф.н. (Львів), Ірина Кузьма, к.ф.н. (Львів), Зоряна Мацюк, 
к.ф.н. (Львів), Інна Демешко, к.ф. н., (Кропивницький), 
Наталія Глібчук, к. ф. н., (Львів), Уляна Добосевич, к.ф.н. 
(Львів), Володимир Пілецький, к.ф.н. (Львів), Лариса 
Гонтарук, к.ф.н. (Львів) та інші.  
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27 жовня, п’ятниця 

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Головний корпус Університету,  

вул. Університетська, 1, ауд. 312 

 

Конференційна зала філологічного факультету 

 

12.00 – 13.00 

 

1. Звіт голів секцій. 

2. Прийняття ухвали конференції. 
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СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Асіїв Любослава, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

2. Бавус Тетяна, аспірант кафедри української мови імені 

професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

3. Барвіцька Галина, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник Національного центру „Мала академія 

наук України”, м. Київ. 

4. Барчук Володимир, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

5. Бачинська Галина, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янських 

мов Тернопільського національного педагогічного університету 

імені В. Гнатюка. 

6. Бачишина Ольга, кандидат філологічних наук, інженер із 

якості, компанія «Scimus solution», м. Львів. 

7. Бацевич Флорій, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загального мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

8. Беценко Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка. 

9. Бичко Зеновій, кандидат філологічних наук, доцент, 

видавництво «Свічадо», м. Львів. 

10. Бігусяк Михайло, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

11. Біла Євгенія, викладач кафедри іноземних мов Одеського 

національного економічного університету. 

12. Білоконенко Людмила, доктор філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Криворізького державного 

педагогічного університету. 
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13. Білоус Марія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

14. Білоусова Роксана, асистент кафедри бібліотекознавства і 

бібліографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

15. Боєва Евеліна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української та зарубіжної літератур Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

16. Ботвин Тетяна, аспірант кафедри української мови 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. 

17. Брус Марія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

18. Варбанець Тетяна, аспірант факультету романо-германських 

мов Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.  

19. Венжинович Наталія, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови, заступник декана з наукової роботи 

філологічного факультету Ужгородського національного 

університету. 

20. Висоцька Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

21. Волянюк Інна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології та суспільних дисциплін гуманітарного 

факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка. 

22. Глібчук Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

23. Гнатюк Мирослава, старший викладач кафедри української 

мови НУ «Львівська політехніка». 

24. Горда Оксана, кандидат філологічних наук, в.о. доцента 

кафедри українознавства Львівського національного аграрного 

університету. 

http://kultart.lnu.edu.ua/department/bibliotekoznavstva-i-bibliohrafiji
http://kultart.lnu.edu.ua/department/bibliotekoznavstva-i-bibliohrafiji
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25. Гуцуляк Тетяна, кандидат філологічних наук, докторант, 

доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

26. Ґрещук Василь, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

27. Данилюк Наталія, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри слов'янської філології та журналістики 

Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. 

28. Данилюк Ніна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. 

29. Демешко Інна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

30. Дидик-Меуш Ганна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

31. Дільна Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

гуманітарної освіти Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

32. Добосевич Уляна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

33. Дубинець Зореслава, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри гуманітарних наук Інституту педагогічної 

освіти та менеджменту, м. Армянськ, АР Крим, Україна. 

34. Євсєєва Галина, доктор наук з державного управління, кандидат 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українознавства Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», м. Дніпро. 

35. Жуйкова Маргарита, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки. 

36. Загороднова Вікторія, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри української мови та методики викладання фахових 
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дисциплін Бердянського державного педагогічного 

університету. 

37. Закутня Анна, аспірант кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

38. Заневич Ольга, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

39. Заоборна Марія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства і слов'янських мов Тернопільського 

педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

40. Зюзькіна Галина, здобувач кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

ім.  В.  Винниченка. 

41. Іванова Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики Харківської державної академії культури. 

42. Кадочнікова Олена, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

43. Карпенко Олена, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського 

національного університету ім. І. І. Мечникова. 

44. Карпенко Ольга, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української мови Національної академії 

наук України. 

45. Карпіловська Євгенія, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-

математичної лінгвістики Інституту української мови 

Національної академії наук України. 

46. Кислюк Лариса, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української мови Національної академії 

наук України. 

47. Клименко Ніна, член-кореспондент НАН України, провідний 

науковий співробітник Інститут української мови Національної 

академії наук України, професор Інституту філології КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

48. Кобченко Наталя, кандидат філологічних наук, докторант 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики 
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Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 

старший викладач кафедри української мови Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

49. Колесник Наталія, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри історії та культури української мови Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича. 

50. Колеснікова Ірина, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та літератури Київського 

національного економічного університету ім. В. Гетьмана. 

51. Колоїз Жанна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Криворізького державного 

педагогічного університету. 

52. Костів Оксана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

53. Котович Віра, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у 

початковій школі Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

54. Коца Руслана, кандидат філологічних наук, молодший 

науковий співробітник відділу історії української мови та 

ономастики Інституту української мови Національної академії 

наук України. 

55. Кочан Ірина, доктор філологічних наук, професор кафедри 

українського прикладного мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

56. Кравченко Людмила, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Т. Шевченка. 

57. Крижко Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та методики викладання фахових дисциплін 

Бердянського державного університету. 

58. Кузьма Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

http://philology.knu.ua/node/323
http://philology.knu.ua/node/323
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59. Кульматицька-Слободян Марія, аспірант кафедри української 

мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

60. Купчинська Зоряна, доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови імені професора Івана 

Ковалика Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

61. Кутня Галина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

62. Кушлик Оксана, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

63. Левчук Оксана, асистент кафедри української мови імені 

професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

64. Лесюк Микола, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

65. Лісняк Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови та літератури ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

66. Лужецька Наталія, аспірант кафедри філологічних дисциплін 

та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

67. Лукаш Галина, доктор філологічних наук, професор кафедри 

інформаційних систем управління Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

68. Мазурик Данута, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського прикладного мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

69. Марко Ірина, кандидат філологічних наук, викладач вищої 

категорії, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

коледжу Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича. 

70. Мацьків Петро, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 
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71. Мацюк Зоряна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

українського прикладного мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

72. Меркулова Оксана, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри української мови Запорізького 

національного університету. 

73. Микитюк Оксана, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови Національного університету 

«Львівська політехніка». 

74. Мосур Оксана, аспірант кафедри української мови імені 

професора Івана Ковалика Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

75. Наливайко Марія, кандидат філологічних наук, викладач 

кафедри української мови та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені В. Гнатюка. 

76. Невідомська Лілія, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри української філології та суспільних дисциплін 

гуманітарного факультету Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

77. Нелюба Анатолій, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Харківського національного університету ім. 

В.Н.Каразіна. 

78. Онатій Анастасія, аспірант, старший викладач кафедри 

української мови Національного університету «Києво-

Могилянська академія».  

79. Осінчук Юрій, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

80. Осінчук Юрій, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

81. Осташ Любов, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

82. Петрова Маріанна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

екологічної безпеки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності.  
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83. Пілецький Володимир, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови імені професора Івана Ковалика 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

84. Пітель Віра, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Прикарпатського національного університету 
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