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Вступне слово з доповіддю:  

Наталія Шеремета, к.ф.н., доцент 

 Староукраїнська (руська) мова крізь кодифікаційну призму 

«Лексикону словенороського» Памва Беринди  

 

ДОПОВІДІ: 

Людмила Марчук, д.ф.н., професор  

Значення словників Святослава Караванського для розвитку 

української термінографії  ХХІ  століття 

 

Анжеліка Попович, д.п.н., доцент 

Допоміжні види навчальних видань зі стилістики української 

мови 

 

Олег Рарицький, д.ф.н., доцент 

Різдвяні вірші Памви Беринди як перехідний етап до творення 

шкільної драми 

 

Інна Беркещук, к.ф.н., доцент 

Друковане слово сьогодні: проблеми та перспективи 

 

Наталія Дзюбак, к.ф.н., доцент 

Система роботи зі словниками під час розвитку 

комунікативної компетенції студентів нефілологічних 

факультетів 

 

Борис Коваленко, к.ф.н., доцент 

«Лексиконъ …» Памва Беринди – основа лексикографічних праць  

XVIII – ХІХ ст.  

 

Наталія Коваленко, к.ф.н., доцент 

Значення  «Лексикону…» Памва Беринди в розвитку фразеографії 

 

Раїса  Козак, к.ф.н., доцент 

Праці Памви Беринди у Білорусі як необхідна навчальна 

література  

Наталія Ладиняк, к.ф.н., доцент 

Лексикографічна спадщина Памви Беринди в рецепції Івана 

Огієнка 

 

Тетяна Сукаленко, к.ф.н., доцент 

Юридична термінологія в «Лексиконі словенороському» 

Памви Беринди 

 

Римма Монастирська, к.ф.н., старший викладач 

Елементи неслов’янського походження в праці Памви Беринди 

«Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє» 

 

Алла Сірант, к.ф.н., старший викладач   

«Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди 

в контексті ономастичних студій 

 

Інга Федькова, к.ф.н., старший викладач 

Хореографічна лексика в «Лексиконі словенороському» Памви 

Беринди 

 

Оксана Мозолюк, старший викладач 

Старослов’янська лексика  в контексті дослідницьких позицій 

Памви Беринди 

 

Людмила Поплавська, асистент 

Лексика Памви  Беринди – неоціненне надбання в історії 

української лексикографії 

 

Юлія Коробчук, студентка 4 курсу 

Перші друковані збірники українських фольклорних текстів: 

друкарство і усна народна творчість 

 

Оксана Фостата, студентка 4 курсу 

Підпільні друкарні ОУН – як боротьба українців проти 

радянської влади за допомогою слова 
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