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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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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Платформа Google Meet 
https://meet.google.com/mdw-iifj-kfs 

 
Модератор: Марина Сергіївна Делюсто  

 

 

13.00 – 13.10 – Онлайн-реєстрація учасників 

13.10 – 14.40 – Робота круглого столу 

14.40 – 15.00 – Підведення підсумків роботи 

 

Доповідь на засіданні – до 7 хв. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 

 

https://meet.google.com/mdw-iifj-kfs


Відкриття круглого столу 

 
Шавловська Тетяна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, 

декан факультету іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет. 

 

Тематика доповідей: 

13.10 – 14.00 

 

1. Праці Івана Огієнка у формуванні української ідентичності сучасної 

студентської молоді (Рарицький О. А., д.філол.н., професор, завідувач 

кафедри історії української літератури та компаративістики, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

 

2. Інформативність діалектних текстів для дослідження фразеології 
(Коваленко Н. Д., к.філол.н., доцент кафедри української мови, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

 

3. Про деякі проблеми удержавлення української мови в Південній 
Бессарабії та шляхи їх подолання  (Колесников А. О., д.філол.н., 

завідувач кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

4. Питання мовної політики держави в публіцистиці Ірини Калинець 
(Райбедюк Г. Б., к.філол.н., професор кафедри української мови і 

літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет; 

докторантка кафедри української літератури НПУ імені  

М. П. Драгоманова). 

 

5. Організаційно-педагогічні умови розвитку професіоналізму вчителів 

української мови та літератури в умовах неформальної освіти 
(Ходацька О. М., вчитель української мови і літератури, гімназія-

інтернат № 13 м. Києва,  аспірантка, Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). 

 

6. Фразеологізми з соматичним компонентом: українсько-болгарські 
паралелі (Циганок І. Б., к.філол.н., доцент кафедри української мови і 

літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 
 

7. Український діалектний контекст Словника малозрозумілих слів та 

діалектизмів збірки «Фольклор українців півночі Молдови» 
(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). 

 

8. Особливості лексичної інтерференції: аспекти девіативності (Топчий 

Л. М., к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

9. Україноцентричні домінанти студій Михайла Драй-Хмари:  проекція 
в сучасність (Томчук О. Ф., к.філол.н., доцент кафедри суспільно-

наукових дисциплін, Придунайська філія «Міжрегіональної академії 

управління персоналом»). 

 

10. Формотворення та словозміна іменників з основою на *-et у сучасних 

східнополіських говірках (Марєєв Д. А., к.філол.н., доцент кафедри 

української мови, літератури та методики навчання, Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). 

 

11. Мова художнього твору як модус національної іманентності 
авторського “Я” (Фоміна Л. Г., к.філол.н., доцент кафедри української 

мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

12. Вітальність української мови в ситуації мовного та діалектного 
контактування (Делюсто М. С., к. філол. н., доцент кафедри української 

мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

 

ПЕРЕРВА 

 
14.00 – 14.10 

 

Тематика доповідей: 

14.10 – 14.40 

 

13. Новожитня південнобессарабська говірка: проблеми дескрипції 
(Ткаченко К. В., студентка ІІ курсу магістратури факультету іноземних 

мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 
 

14. Віддзеркалення українсько-молдовських міжмовних контактів у 

фразеології  південноподільських говірок (Козачок Я. О.,  студентка ІІ 

курсу магістратури факультету філології й журналістики імені Михайла 

Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського). 
 



15.  Українсько-молдовські міжмовні контакти: на матеріалі лексики 

родинних обрядів південноподільських говірок (Волинець В. В.,  

студентка І курсу магістратури факультету філології й журналістики 

імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського). 
 

16. Регіональний топос в авторській картині світу сучасних 
румуномовних поетів Буджака (Демидчик-Асаржи В. М., студентка ІІ 

курсу магістратури факультету іноземних мов, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет). 

 

17. Фразеологія українських південнобессарабських говірок  (Прокофʼєва 

Р. В., студентка ІІ курсу магістратури факультету іноземних мов, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

18. Контрастивний опис емоційних вигуків української та румунської 

мов (Іванова М. Ф., студентка ІІ курсу магістратури факультету 

іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

19. Вивчення дієслова та його форм на уроках української мови в 

закладах загальної середньої освіти полілінгвального півдня 
Одещини (Барган О. Г., студентка ІІ курсу магістратури факультету 

іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 

20. Варіантність у діалектах і літературному стандарті української мови 
(Полюганич М. В., студентка ІІ курсу магістратури факультету 

іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний університет). 

 
 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ 

14.40 – 15.00 
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