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Мова зникає не тому, що її не вчать інші, 

а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. 

(Хосе-Марія Арце) 
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Склад оргкомітету: 

 Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Топчий Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Циганок Ірина Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 Делюсто Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Платформа Google Meet 

Модератор: Марина Сергіївна Делюсто  

 

11.15 – 11.30 – Онлайн-реєстрація учасників 

11.30 – 11.40 – Відкриття круглого столу  

11.40 – 12.40 – Робота круглого столу 

12.40 – 13.00 – Перерва 

13.00 – 14.00 – Робота круглого столу 

14.00 – 14.15 – Підведення підсумків роботи 

 

Доповідь на засіданні – до 7 хв. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 

 

 

 

 



 

Відкриття круглого столу 

 

1. Татаринов Іван Євгенович – кандидат історичних наук, декан 

факультету української філології та соціальних наук. 

2. Делюсто Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Тематика доповідей: 

11.40 – 12.40 

1. Українська мова в багатомовному межиріччі Дністра і Дунаю: стан і 

проблеми удержавлення (Колесников А. О., д.філол.н., завідувач кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

2. Регіональний топос лірики поетів Придунав’я крізь призму художньої 

мови (Райбедюк Г. Б., к.філол.н., професор кафедри української мови і 

літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

3. Автокоментування понять у діалектних текстах (Циганок І. Б., к.філол.н., 

доцент кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

4. Специфіка діалектної антропонімії Українського Подунав’я 

(Соколова А. В., к.філол.н., доцент кафедри української мови і 

літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

5. Анклавні українські говірки в Республіці Молдова: стан вивчення 

(Горофʼянюк І. В., к.філол.н., доцент кафедри української мови, заступник 

декана факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха з 

наукової роботи, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського). 

 

6. Типологія помилок у світлі мовної ситуації регіону (Топчий Л. М., 

к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет). 

 

7. Естетична функція колоративів у структурі авторської картини світу 

лірики репрезентантів літературного об’єднання «Дунайська хвиля» 

(Томчук О. Ф., к.філол.н., доцент кафедри суспільно-наукових дисциплін, 

Придунайська філія «Міжрегіональної академії управління персоналом»). 

 



8. Література рідного краю як чинник гуманізації сучасної освіти в умовах 

поліетнічного регіону (Погорєлова А. Д., к.філол.н., доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

9. Міфопоетичний модус лірики поетів Придунав’я: регіональний і 

загальнонаціональний контекст (Фоміна Л. Г., к.філол.н., доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

10. Особливості колороніма синій в українських фразеологізмах (Топчий 

О. Ю., викладач кафедри романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

11. Із спостережень над фраземами в українських говірках полілінгвального 

ареалу  (Делюсто М. С., к. філол. н., доцент кафедри української мови і 

літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

12. Антропонімний простір роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний 

Ворон» (Катенцова К. О., студентка магістратури навчально-наукового 

інституту філології та журналістики, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка). 

 

13. Південноподільські говірки як зона українсько-молдовського порубіжжя 

(Бондарук Ю. О., учитель української мови та літератури, комунальний 

заклад «ЗОШ № 13 Вінницької міської ради», студентка магістратури 

факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського). 
 

14.  Синтаксичні діалектні риси в романістиці Володимира Лиса (Левченко 

Д. І., студентка навчально-наукового інституту філології та 

журналістики, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка). 

 

 

 

ПЕРЕРВА 

 
12.40 – 13.00 

 

 

 



 

Тематика доповідей: 

13.00 – 14.00 

15. Полілінгвізм як чинник динаміки мов і діалектів межиріччя Дністра і 

Дунаю (Кравченко Н. М., студентка магістратури факультету 

української філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

16. Проблеми навчання української мови в школах з різним національним 

складом півдня Одещини (Кушнір Ю. О., студентка магістратури 

факультету української філології та соціальних наук, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет). 

 

17. Динамічні ознаки синтаксичного рівня українських говірок межиріччя 

Дністра і Дунаю (Меліхова Д. Л., студентка магістратури факультету 

української філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

18. Поняття гендеру у мовознавстві: історія питання (Прохницька Т. Г., 

студентка магістратури факультету української філології та 

соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

19. Питання співвідношення літературної мови та діалектів у сучасному 

мовознавстві (Зоп Р. Р., студентка магістратури факультету 

української філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

20. Росіянізми в українському мовленні мешканців мультилінгвального 

ареалу межиріччя Дністра і Дунаю (Прокофʼєва Р. В., студентка 

магістратури факультету української філології та соціальних наук, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

21. Фразеологізми з семою «мислення» в українській та болгарській мовах 

(Беркуця Л. В., студентка магістратури факультету української 

філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

22. Роль мови у формуванні етнічної ідентичності (за О. Потебнею) (Петрова 

І. В., студентка факультету української філології та соціальних наук, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 



23. Фонетична типологія явищ милозвучності української мови (Кирмиза 

В. С., студентка факультету української філології та соціальних наук, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

24. Етикетні комунікеми-привітання в українській та румунській мовах 

(Іванова М. Ф., студентка магістратури факультету української 

філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет). 

 

25. Мова як репрезентант етнічної самосвідомості (Коваль Є. Р., студентка 

факультету української філології та соціальних наук, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет). 

 

26. Особливості використання діалектизмів у сучасному художньому 

дискурсі (Генова О. В., студентка магістратури філологічного 

факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова). 

 

27. Соціокультурна парадигма українського слова (Станчева М. В., 

студентка факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

28. Вивчення граматики на уроках української мови в закладах загальної 

середньої освіти півдня Одещини (Барган О. Г., студентка магістратури 

факультету української філології та соціальних наук, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет). 

 

29. Динамічні процеси в лексикології української мови (Балабан Н. Г., 

студентка факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 
 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ 

14.00 – 14.15 
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