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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ

24 травня, середа
Міжнародна наукова конференція

СЛО В’Я НОЗ НАВ С Т ВО І НОВІ ПАРА ДИГ МИ ТА 
НАПРЯ МИ СО ЦІ О ГУ МА НІ ТАР НИХ ДОС ЛІ ДЖЕНЬ

9:00 – 10:00 – Реєст ра ція учас ни ків кон фе рен ції
10:00 – 12:00 – Пле нарне засі дан ня
12:00 – 13:00 – Обідня перер ва
13:00 – 17:30 – Сек ція 1: Сла віс тичне мовоз навст во
13:00 – 17:30 – Сек ція 2: Літе ра ту роз навство в сла віс ти ці
13:00 – 17:30 –  Сек ція 3: Мис тецт воз навство, фоль к ло рис тика, етно ло гія 
та збе ре ження сло в’янсь ких куль тур них тра ди цій
13:00 – 17:30 – Сек ція 4: Істо рична сла віс ти ка
10:00 – 17:30 –  круг лий стіл: «Людем пос по ли тым к доб рому нау че нию»: 
до 500-річчя від виходу Біб лії Фран циска Ско ри ни
13:00 – 15:30 – круг лий стіл: Сла віс тична спад щина М. Кос то ма рова 
до 200-річчя від дня наро дження видат ного укра ї нсь кого істо рика-
сла віс та
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РЕГ ЛА МЕНТ РОБОТИ:

до по віді на пле нар ному засі данні – 15 хв
до по віді на сек ціях – 15 хв
по ві дом лення – 10 хв
об го во рення – 5 хв

До уваги учас ни ків Між на род ної нау ко вої кон фе рен ції про по ну ються 
книж кові виставки з фон дів Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го:

1) Микола Іва но вич Кос то ма ров (1817–1875)
2) 500-ліття Біб лії Ф. Ско ри ни
3) День сло в’янсь кої писем ності і куль тури 

Ек с кур сії по Біб лі о теці на замов лення учас ни ків заходу
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Ор га ні за цій ний комі тет

Они щенко Олек сій Семе но вич, рад ник при Пре зи дії Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, почес ний гене раль ний дирек тор Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, голова Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни (голова Орга ні за-
цій ного комітету)
По пик Воло ди мир Іва но вич, гене раль ний дирек тор Наці о наль ної біб лі-
о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, заступ ник голови Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни (заступ ник голови Орга ні за цій ного комітету)

Бур кут Кос тян тин Ста ніс ла во вич, уче ний сек ре тар Від ді лення мови, 
літе ра тури та мис тецт воз навства Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
кан ди дат філо ло гіч них наук, уче ний сек ре тар Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів за напря мом філо ло гії та мис тецт воз навст ва
Вах ніна Лариса Кос тян ти нівна, заві ду вач від ділу Інсти туту мис тецт воз-
навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, член пре зи дії Комі сії з дос лі дження сло в’янсь кого 
фоль к лору при Між на род ному комі теті сла віс тів від Укра їни, член Укра ї-
нсь кого комі тету сла віс тів, кан ди дат філо ло гіч них наук
Гри ценко Павло Юхи мо вич, дирек тор Інсти туту укра ї нсь кої мови 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів, док тор філо ло гіч них наук
Да ни ленко Люд мила Іва нівна, стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту мовоз навства ім. О. О. Потебні Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
уче ний сек ре тар-ко ор ди на тор між на род них зв’яз ків Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів, кан ди дат філо ло гіч них наук
Дуб ро віна Любов Анд рі ївна, дирек тор Інсти туту руко пису Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, член Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Жу линсь кий Микола Гри го ро вич, ака де мік-сек ре тар Від ді лення 
літе ра тури, мови та мис тецт воз навства НАН Укра їни, дирек тор Інсти туту 
літе ра тури імені Т. Г. Шев ченка Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член 
Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра ї ни
Кар пі ловська Євге нія Ана то лі ївна, заві ду вач від ділу Інсти туту укра -
ї нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Комі сії зі сло в’ян-
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сь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла віс тів від Укра їни, 
член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук
Кли менко Ніна Федо рівна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту укра ї нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Комі сії 
зі сло в’янсь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла віс тів від 
Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Лу ка ша нець Олек сандр Олек санд ро вич, дирек тор філі алу «Інсти тут 
мови і літе ра тури імені Якуба Коласа і Янки Купа ли» Центру дос лі джень 
біло русь кої куль тури, мови і літе ра тури НАН Біло русі, голова Комі сії 
зі сло в’янсь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла віс тів, 
голова Біло русь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент НАН Біло-
 русі
Мат вій чук Лариса Олек санд рівна, уче ний сек ре тар Від ді лення істо рії, 
філо со фії та права Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат наук 
із соці аль них кому ні ка цій, уче ний сек ре тар за напря мами істо рії, філо со-
фії, права та архе о ло гії Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів
Ми ки тенко Оксана Оле гівна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук
Мо ро зов Олек сандр Воло ди ми ро вич, заві ду вач кафедри між куль тур них 
кому ні ка цій Біло русь кого дер жав ного уні вер си тету куль тури і мис тецтв, 
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Мо тульсь кий Роман Сте па но вич, дирек тор Наці о наль ної біб лі о теки 
Біло русі, док тор педа го гіч них наук
Моця Олек сандр Пет ро вич, заві ду вач від ділу Інсти туту архе о ло гії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Муш ке тик Леся Геор гі ївна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту 
мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, голова Наці о наль ної асо ці а ції укра ї-
ніс тів, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Но вак Вален тина Ста ніс ла вівна, заві ду вач кафедри біло русь кої 
куль тури та фоль к ло рис тики Гомельсь кого дер жав ного уні вер си тету 
імені Фран циска Ско рини, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Омель чук Воло ди мир Юхи мо вич, заві ду вач від ділу Наці о наль ної біб лі -
о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, член Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, док тор істо рич них наук
Ра ди шевсь кий Рос ти слав Пет ро вич, заві ду вач кафедри поло ніс тики 
Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса 
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Шев ченка, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о-
 наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Се ме нюк Гри го рій Фоко вич, дирек тор Інсти туту філо ло гії Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, член Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Скрип ник Ганна Арка ді ївна, дирек тор Інсти туту мис тецт воз навства, 
фоль к ло рис тики та етно ло гії імені М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, голова Укра ї нсь кого комі тету Між на род ної асо ці а ції 
з вивчення та поши рення сло в’янсь ких куль тур при ЮНЕСКО, член Укра ї-
нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Смо лій Вале рій Анд рі йо вич, ака де мік-сек ре тар Від ді лення істо рії, 
філо со фії і права Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, дирек тор Інсти туту 
істо рії Укра їни Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів
Сто єць кий Сер гій Вік то ро вич, заступ ник началь ника нау ково-ор га ні за-
цій ного від ділу, керів ник сек тору сус піль них наук Пре зи дії Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, кан ди дат полі тич них наук, голов ний уче ний 
сек ре тар Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів
Страш нюк Сер гій Юрі йо вич, дирек тор Центру бол га рис тики та бал -
кансь ких дос лі джень імені М. Дри нова Хар ківсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету імені В. Н. Кара зіна, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, 
док тор істо рич них наук, про фе сор
Чер ниш Тетяна Олек санд рівна, про фе сор кафедри поло ніс тики 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор 
філо ло гіч них наук, про фе сор
Шев ченко Лариса Іва нівна, заві ду вач кафедри істо рії та сти ліс тики 
укра ї нсь кої мови Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету імені Тараса Шев ченка, заступ ник голови Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук
Шев ченко Лариса Лео ні дівна, заві ду вач від ділу Укра ї нсь кого мовно-
ін фор ма цій ного фонду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат 
філо ло гіч них наук, про фе сор
Ши ро ков Воло ди мир Ана то лі йо вич, дирек тор Укра ї нсь кого мовно-
ін фор ма цій ного фонду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, заступ ник 
голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра ї ни
Яро вий Вале рій Іва но вич, заві ду вач кафедри істо рії сло в’янсь ких 
наро дів Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
док тор істо рич них наук, про фе сор
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Стам бол Ігор Іва но вич, нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них 
дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук (коор ди на тор Між на род ної нау ко вої кон фе-
рен ції)
Де м’я ненко Люд мила Гри го рівна, нау ко вий спів ро біт ник Фонду Пре зи-
ден тів Укра їни Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат філо ло гіч них наук (коор ди на тор Між на род ної нау ко вої кон фе-
рен ції)
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24 трав ня

ПЛЕ НАР НЕ ЗАСІ ДАН НЯ

10:00 – 12:00, Зал засі дань (к. 344)

По пик Воло ди мир Іванович,
ге не раль ний дирек тор Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
 надсь кого, заступ ник голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес-
пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор істо рич них наук
Ві тальне сло во

Они щенко Олек сій Семе но вич,
го лова Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, рад ник при Пре зи дії Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, почес ний гене раль ний дирек тор Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, ака де мік Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Сла віс тика в кон тексті нових тен ден цій у соці о гу ма ні та рис ти ці

Муш ке тик Леся Геор гі їв на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, голова Наці о наль ної асо ці а ції укра ї ніс тів, док тор філо ло гіч них 
наук, про фе сор
Ге рой укра ї нсь кої чарів ної казки як морально-ес те тич ний ідеал наро ду

Шев ченко Лариса Іванівна,
за ві ду вач кафедри істо рії та сти ліс тики укра ї нсь кої мови Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, заступ ник 
голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук
Сло в’янсь кий век тор меді а лінг віс тич ної ком пе тен ції в тех но ло гіях 
впливу: до пос та новки питан ня

Ва силь єва Люд мила Павлівна,
про фе сор кафедри сло в’янсь кої філо ло гії Львівсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету імені Івана Франка, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Cта тус тема тич них слов ни ків у викла данні іно зем ної сло в’янсь кої мови
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Мех Ната лія Олек санд рів на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту укра ї нсь кої мови Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Сло в’янсь кий світ та укра ї нсь кий мовно-куль тур ний прос тір: духов ний 
вимір
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Сек ція 1

СЛА ВІС ТИЧ НЕ МОВОЗ НАВ С Т ВО

13:00 – 17:30, Зал Авст рійсь кої біб лі о теки (к. 312)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Шев ченко Лариса Іванівна,
за ві ду вач кафедри істо рії та сти ліс тики 
укра ї нсь кої мови Інсти туту філо ло гії Київсь-
кого наці о наль ного уні вер си тету імені 
Тараса Шев ченка, док тор філо ло гіч них наук, 
про фе сор

Бу лах Майя Бог да нів на,
ас пі рант Інсти туту філо ло гії Київсь кого на-
ці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев-
чен ка

ДО ПО ВІ ДІ

Бе ценко Тетяна Петрівна,
про фе сор кафедри укра ї нсь кої мови Сумсь кого дер жав ного педа го-
гіч ного уні вер си тету ім. А. С. Мака ренка, док тор філо ло гіч них наук, про -
фе сор
Язык укра инс ких и бело рус ских народ ных песен: атри бу ти в ные кано ни-
чес кие текс тово-об ра з ные струк туры как факты наци о наль ной фоль к-
лор ной тра ди ции и язы ково-куль тур ной родст вен нос ти

За гнітко Ана то лій Пана со вич,
го лов ний нау ко вий спів ро біт ник Укра ї нсь кого мовно-ін фор ма цій ного 
фонду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член-ко рес пон дент Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Лек си ког ра фічні тех но ло гії тлу ма чення гра ма тич ної семан ти ки

Ілі аді Олек сандр Іванович,
за ві ду вач кафедри Централь но ук ра їнсь кого дер жав ного педа го гіч ного 
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уні вер си тету імені Воло ди мира Вин ни ченка (м. Кро пив ниць кий), док тор 
філо ло гіч них наук, про фе сор
Сла вяно-арийс кая лек си чес кая парал лель из сло варя пра во вой тер ми но-
ло гии: псл. *drunakъ : арийск. *drau-nas-

Кли менко Ніна Федо рів на,
про фе сор Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту філо ло гії та Інсти туту укра ї-
нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них 
наук, про фе сор, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Грецько-ук ра їнські мовні зв’язки в добу гло ба лі за ції

Ше пель Юрій Олек санд ро вич,
про фе сор кафедри перек ладу та лінг віс тич ної під го товки іно зем ців 
Дніп ро пет ровсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Олеся Гон чара, 
док тор філо ло гіч них наук
Ре пре зен та ция сло во об ра зо ва тель ного зна че ния про из вод ного слова 
в кон тексте (на мате ри але рус ского и укра инс кого языков)

Ба ра ка това Неонілла Ана то лі їв на,
до цент кафедри укра ї нсь кої мови Дніп ро пет ровсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету ім. Олеся Гон чара, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Кі не ма тог ра фія як дже рело пре це дент них фено ме нів в укра ї нсь ких 
медій них периф ра зах

Бу лах Майя Бог да нів на,
ас пі рант Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Тараса Шев чен ка
Спе ци фіка номі на тив них про це сів у мас-ме діа

Ва ку ленко Мак сим Олегович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Lionbridge Technologies, Inc., кан ди дат 
фізико-ма те ма тич них наук
«Martin Heidegger»: війни пра во писні та реаль ні

Ганжа Анге ліна Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу сти ліс тики, куль тури мови 
та соці о лінг віс тики Інсти туту укра ї нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ді а лект ний фра зе о ло гіч ний слов ник як «діа лог культур»
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Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на,
до цент кафедри мов ної під го товки Львівсь кого дер жав ного уні вер си тету 
внут ріш ніх справ, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
«Німецько-русь кий/(укра ї нсь кий) прав ни чий сло вар» Костя Левиць кого – 
як новий етап фор му вання літе ра тур ної мови в Гали чи ні

Громко Тетяна Васи лів на,
до цент кафедри укра ї нсь кої мови Кіро во градсь кого дер жав ного педа го-
гіч ного уні вер си тету імені Воло ди мира Вин ни ченка, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Укра ї нські сту дії народ них геог ра фіч них тер мі нів у кон тексті сло в’ян-
сь ких: істо рія та перс пек ти ви

Жи гора Ірина Вале рі їв на,
до цент кафедри мето дик почат ко вого навчання пси хо лого-пе да го гіч ного 
факуль тету Централь но ук ра їнсь кого дер жав ного педа го гіч ного уні вер-
си тету імені Воло ди мира Вин ни ченка (м. Кро пив ниць кий), кан ди дат 
філо ло гіч них наук, доцент
Тер мі но ло гія похо валь ної обря до вості: аре аль ний аспект

Ко ва люк Ольга Кос тян ти нів на,
ас пі рант Наці о наль ного аві а цій ного уні вер си те ту
За по зи чення у про цесі фор му вання лек сики на поз на чення емо цій ного 
стану людини (на мате рі алі ста ро ук ра їнсь ких писем них пам’я ток XIV–
XVI ст.)

Крав чук Люд мила Вік то рів на,
до цент Він ниць кого дер жав ного педа го гіч ного уні вер си тету імені 
Михайла Коцю бинсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук
Чин ники виник нення ока зі о на ліз мів у сучас них укра ї нсь ких ЗМІ

Мар ченко Тетяна Яківна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мовоз навства ім. О. О. Потебні 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Іс то рична струк тура слова і ети мо ло гія

Мат вє єва Світ лана Ана то лі їв на,
про фе сор кафедри філо со фії мови, порів няль ного мовоз навства та перек-
ладу, заступ ник декана факуль тету іно зем ної філо ло гії з нау ко вої роботи 
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Наці о наль ного педа го гіч ного уні вер си тету імені М. П. Дра го ма нова, 
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Слов ник vs кор пус пара лель них текс тів

Прис кока Олег Воло ди ми ро вич,
до цент кафедри сло в’янсь ких мов Наці о наль ного педа го гіч ного уні вер-
си тету імені М. П. Дра го ма нова, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Іс то рична лек си ко ло гія укра ї нсь кої мови на сло в’янсь кому тлі

Си зо нов Дмитро Юрійович,
до цент кафедри істо рії та сти ліс тики укра ї нсь кої мови Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат 
філо ло гіч них наук, доцент
Не оф ра земи в кон тексті меді а лінг віс тики: сла віс тична про бле ма ти ка
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Сек ція 2

ЛІ ТЕ РА ТУ РОЗ НАВ ЧА СЛА ВІС ТИ КА

13:00 – 17:30, Зал Фонду Пре зи ден тів (к. 307)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Ми хед Павло Воло ди ми ро вич,
за ві ду вач від ділу Інсти туту літе ра тури 
ім. Т. Г. Шев ченка Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук, 
про фе сор

Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Фонду Пре зи ден тів 
Укра їни Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло-
гіч них наук

ДО ПО ВІ ДІ

Гу ме нюк Вік тор Іванович,
член Наці о наль ної спілки письмен ни ків Укра їни, док тор філо ло гіч них 
наук, про фе сор
Особ ли вості пое тики лірики Ага тан гела Кримсь ко го

Ми хед Павло Воло ди ми ро вич,
за ві ду вач від ділу Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Про фе тизм Миколи Гоголя і кни га

Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук, стар ший 
нау ко вий спів ро біт ник
Особ ли вості пое тики «Пох валь ного слова Євти мію Тир новсь ко му» 
Гри го рія Цамб ла ка
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Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Фонду Пре зи ден тів Укра їни Наці о наль ної біб лі о -
теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ком па ра тивне вивчення імпре сі о ніс тич ної манери твор чості укра ї нсь кого 
письмен ника М. Коцю бинсь кого та литовсь кого ком по зи тора М. Чур льо ні са

Брайко Олек сандр Вален ти но вич,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Мон тажні при йоми у прозі Євгена Гуца ла

Го гуля Марина Петрівна,
 молод ший нау ко вий спів ро біт ник  Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Іден тич ність сер бів у прозі Дра ґос лава Миха ї ло ви ча

Гуль ченко Тетяна Ігорівна,
ас пі рант Інсти туту укра ї нсь кої філо ло гії та літе ра тур ної твор чості імені А. Ма-
лишка Наці о наль ного педа го гіч ного уні вер си тету ім. М. П. Дра го ма но ва
Сло вот вірні особ ли вості пер со ні мів у дитя чих тво рах Тараса та Мар’яни 
Про хась ків

Замб жицька Марта Михай лів на,
ад’юнкт, Вар шавсь кий уні вер си тет, кан ди дат гума ні тар них наук
Ва ле рій Шев чук як дос лід ник сло в’янсь кої куль ту ри

Кос тиря Борис Мико ла йо вич,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го
Про бле ма тика і пое тика сим во лі стсь кої прози Клима Полі щу ка

Ла бай Кате рина Воло ди ми рів на,
ас пі рант кафедри сло в’янсь кої філо ло гії та порів няль ного літе ра ту ро-
з навства Чер ні вець кого наці о наль ного уні вер си тету імені Юрія Федь ко ви ча
Фа ус тівсь кий сюжет у наці о наль них літе ра ту рах

Ро со вець кий Ста ніс лав Ста ніс ла во вич
ас пі рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
магістр філо ло гії
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Струк турні особ ли вості авто бі ог ра фіч ної прози російсь кого пост сим-
во лізму (на при кладі футу рис тів)

Сквіра Ната лія Михай лів на,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
До питання вивчення кате го рії сак ральне в російсь кій літе ра турі XIX–
XXI ст.

Ста вицька Ярина Віта лі їв на,
ас пі рант Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Сю же тот вор чий мотив сну в укра ї нсь ких думах

Тим ченко Анто ніна Олек санд рів на,
до цент кафедри укра ї но знавства та латинсь кої мови Наці о наль ного фар -
ма цев тич ного уні вер си тету, кан ди дат філо ло гіч них наук
По е тика твору В. Боро вого «не ридай мене, мати…»

Тим ченко Анто ніна Олек санд рів на,
до цент кафедри укра ї но знавства та латинсь кої мови Наці о наль ного фар ма -
цев тич ного уні вер си тету, кан ди дат філо ло гіч них наук
Пташ ник Гла фіра Сер гі їв на,
сту дентка Наці о наль ного фар ма цев тич ного уні вер си те ту
Historicism in O. Shepitko’s tale «OVLUR»

Тре бик Ольга Сер гі їв на,
ви кла дач Коле джу інфор ма цій них сис тем та тех но ло гій при Київсь кому 
наці о наль ному еко но міч ному уні вер си теті ім. В. Геть ма на
Ос новні струк турні типи куму ля тив ної каз ки

Чер ненко Крис тина Євге нів на,
ре дак тор Центру твор чих іні ці а тив «Клє вєр»
Жан рові пошуки сучас ної масо вої літе ра тури: мешап як транс фор ма ція 
кла си ки

Чу ма кова Галина Ана то лі їв на,
до цент кафедри істо рії та укра ї но знавства Наці о наль ної мета лур гій ної 
ака де мії Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Ба га тоз нач ність клю чо вих слів у заго лов ках сучас ної укра ї нсь кої про зи
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Сек ція 3

МИС ТЕ Ц Т ВОЗ НАВ С Т ВО, ФОЛЬ К ЛО РИС ТИ КА, 
ЕТНО ЛО ГІЯ ТА ЗБЕ РЕ ЖЕН НЯ СЛО В’ЯН СЬ КИХ 

КУЛЬ ТУР НИХ ТРА ДИ ЦІЙ

13:00 – 17:30, Зал пуб лі ка цій ООН (к. 345)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Вах ніна Лариса Кос тян ти нівна, заві ду вач 
від ділу Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці-
о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо-
ло гіч них наук

Ка ра цуба Мирос лава Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис-
тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент

ДО ПО ВІ ДІ

Кар пі ловська Євге нія Ана то лі їв на,
про фе сор Інсти туту укра ї нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
док тор філо ло гіч них наук
По літ ко рект ність у сучас ній сло в’янсь кій номі на ції

Баль сис Римантас,
про фес сор Научно-ис сле до ва тель с кого инс ти тута куль туры Клай педс кого 
уни вер си те та
Язы чество бал тов: чело ве чес кие жер т вы

Руда Тетяна Петрівна,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, док тор філо ло гіч них наук
Ма сове мис тецтво: про блема рецеп ції
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Школьна Ольга Воло ди ми рів на,
про фе сор кафедри мис тецт воз навства Київсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету куль тури і мис тецтв
За чіска, кос ме тичні засоби і кос тюм польсько-ук ра їнсь кої еліти епохи 
бароко за нотат ками сучас ни ків

Ба ла бушка Вік то рія Ана то лі їв на,
ас пі рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету куль тури і мис тецтв
Укра ї нська іден тич ність сіве рян у куль тур ній тра ди ції Чер ні гіво-
Сі версь кої Русі

Бу латы Павел Юр’е віч,
ас пі рант кафе дры гіс то рыка-куль тур най спа д чыны Бела русі Рэс пуб лі-
канскі інсты тут вышэй шай шко лы
Узоры сла вянс кай іка на піс най спа д чыны часоў Цар коўнай уніі ў збо рах 
сучас най Бела рус кай Пра вас лаўнай цар к вы

Вах ніна Лариса Кос тян ти нів на,
за ві ду вач від ділу Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
кан ди дат філо ло гіч них наук
Су часна сла віс тична фоль к ло рис тика ІМФЕ імені М. Т. Рильсь кого 
НАН Укра ї ни

Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на,
ас пі рант Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни
Вер бальні та візу альні фор мули сюжетно-епіг ра фіч них виши тих виро бів 
кінця ХІХ – середини ХХ ст.

Го лем бі овська Ната лія Олек сі їв на,
віль ний док то рант Вар шавсь кого уні вер си те ту
Сло в’янська інте лек ту альна (як скла дова куль тур ної) спад щина і наці о-
наль ний рене санс

Гон ча ренко Аліна Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мовоз навства ім. О. О. По-
тебні НАН Укра ї ни
Но мі на ції звань у цер ковно-ад мі ніст ра тив ній ієрар хії Києво-Пе черсь кого 
монас ти ря
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Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на,
здо бу вач Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо-
ло гіч них наук, доцент
Ти по ло гічні схо дження і вза є мовп ливи в музич ному фоль к лорі укра їн ців 
та кримсь ких татар

Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сів на,
до цент кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Київсь кого наці о-
наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них 
наук, доцент
Су часне тлу ма чен ння фено мену фоль к лор ного повтору в Кирило-Ме фо-
ді ївсь кому перек ладі Пісні над Піс ня ми

Ка ра цуба Мирос лава Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Те ма тичне роз ма їття родинно-по бу то вих народ них балад з Бос нії і Гер-
 це го вини (зі збір ника «60 най кра щих балад Бос нії і Гер це го ви ни»)

Кі ма ко вич Ірина Ігорівна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу укра ї нсь кої і зару біж ної фоль к лорис тики 
Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики і етно ло гії  ім. М. Т. Риль-
сь кого НАН Укра ї ни
Фоль к ло рис тика як іде о ло гічна нау кова дис цип лі на

Ко зар Лідія Петрівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук, доцент
Ва силь Дома ниць кий і укра ї нська фоль к ло рис тика (до 140-річчя від дня 
наро джен ня)

Куз нє цова Олек сандра Мико ла їв на,
асис тент Чер ні вець кого наці о наль ного уні вер си тету імені Юрія Федь -
ко вича, кан ди дат філо ло гіч них наук
Єван гель ські сюжети та образи у сві то вому загаль но куль тур ному прос -
то рі
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Ле щенко Ната лія Михай лів на,
на у ко вий спів ро біт ник Дер жав ного нау ко вого центру захисту куль тур ної 
спад щини від тех но ген них катаст роф
Із зби раць кої прак тики чор но бильсь кого фоль к ло ру

Ні коль чук Інна Воло ди ми рів на,
ас пі рант Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Норма зви ча є вого закону в кален дар ній обря до вості. Ігри та піс ні

Огі єнко Ірина Сер гі їв на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо -
ло гіч них наук
Фоль к ло рис тичні фес ти валі бол гар в Укра їні як дже рело збе ре ження 
наці о наль ної іден тич нос ті

Пан кова Анас та сія Іванівна,
ас пі рантка Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни
Скарб у міфо по е тич ній тра ди ції сло в’ян

Під вой ний Воло ди мир Мико ла йо вич,
на у ко вий спів ро біт ник Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Та-
раса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Сак раль ний прос тір м. Карсу в пара дигмі турецько-сло в’янсь ких між -
куль тур них вза є мин

Radecka Aniela Bogdaniwna,
PhD student Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Słowiańskiej Zakład 
Ukrainistyki
Ekokrytyka i krytyka feministyczna w kontekście ukraińskim. Wybrane przykłady

Са пего Яро слав Кос тян ти но вич,
ас пі рант Хар ківсь кої дер жав ної ака де мії куль ту ри
За гальна харак те рис тика укра ї нсь кого народно-сце ніч ного тан цю

Стоцька Ірина Васи лів на,
ас пі рант Наці о наль ного педа го гіч ного уні вер си тету імені М. П. Дра го ма но ва
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Кон цепти «піс ня» та «спі ва ти» в мов ній кар тині світу укра їн ців

Тка чук Тетяна Васи лів на,
ас пі рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету куль тури і мис тецтв
Ре мі ніс цен цїі баро ко вої моди в сучас ному сце ніч ному образі: на при кладі 
кос тюма Ніни Мат ві єн ко

Ха люк Леся Мико ла їв на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Усні нара тиви про пере се лення укра їн ців у Польщі в 1947 році (на мате -
рі алі Інтер не ту)

Че ба нюк Олена Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Сло в’янсь кий фоль к лор як пред мет нау ко вих дос лі джень у «Това ристві 
при хиль ни ків укра ї нсь кої істо рії, писем ності та мови в Пет рог-
ра ді» (1921–1933 рр.)

Шев чук Тетяна Мико ла їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Тексти снот лу ма чень на чудо твор них іко нах

Шпорт Ганна Михай лів на,
ке рів ник від ділу етног ра фії Центру крає знавства імені ака де міка П. Т. Тро-
нька, Хар ківсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені В. Н. Кара зіна, 
кан ди дат істо рич них наук
Аг ри куль тура укра ї нсь ких пере се лен ців Тоболо-Ір ти шсь кого межи річ-
чя (кінець ХІХ – поча ток ХХ ст.): польові зла ки
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Сек ція 4

ІС ТО РИЧ НА СЛА ВІС ТИ КА

13:00 – 17:30, Зал засі дань (к. 344)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу Інсти туту архі воз навства 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Стам бол Ігор Іванович,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них 
дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них 
наук

ДО ПО ВІ ДІ

Бев зюк Євген Воло ди ми ро вич,
до цент Ужго родсь кого наці о наль ного уні вер си тету, кан ди дат істо рич них 
наук, доцент
Від ро дження-про бу дження як істо рична про бле ма

Бул га ков Юрій Воло ди ми ро вич,
на у ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер -
надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
До ку менти про участь ака де міка А. Д. Кова ленка в укра ї нсько-польсь кій 
нау ко вій спів праці у галузі меха ні ки

Бушко Галина Олегівна,
асис тент кафедри сло в’янсь кої філо ло гії Львівсь кого наці о наль ного уні -
вер си тету імені Івана Франка, кан ди дат філо ло гіч них наук
Іван Шиш ма нов як дос лід ник нау ко вої спад щини Вік тора Гри го ро ви ча
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Го ло ва тюк Вален тина Дани лів на,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
кан ди дат філо ло гіч них наук
Вне сок К. Мошинсь кого в дос лі дження духов ної куль тури словʼян (до 
130-річчя від дня наро джен ня)

Зубко Ольга Євге ні їв на,
фа хі вець центру між на род них зв’яз ків та діяль ності Він ниць кого наці о-
наль ного аграр ного уні вер си тету, кан ди дат істо рич них наук
«Сло в’янсь кий світ» Дмитра Доро шенка в спец кур сах Укра ї нсь кого 
вищого (висо ко го) педа го гіч ного інсти туту ім. М. Дра го ма нова в Пра-
зі (1923–1933 рр.)

Іван го родсь кий Кос тян тин Васи льо вич,
до цент кафедри істо рії Укра їни Чер кась кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Бог дана Хмель ниць кого, кан ди дат істо рич них наук, доцент
Ет но ге нез біло ру сів у новіт ній істо рі ог ра фії

Іва ненко Оксана Ана то лі їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту істо рії Укра їни Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів-
 ро біт ник
Вне сок Уні вер си тету Св. Воло ди мира у роз ви ток укра ї нсько-чесь ких зв’яз -
ків дру гої поло вини ХІХ ст.

Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Іван Вене дик то вич Бес са раба (бли зько 1850–1921): початки укра ї нсь кої 
етно лінг віс ти ки

Ін ди ченко Ганна Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Співпраця українських, чеських і словацьких академічних гуманітар-
них установ у світлі архівних матеріалів (середина 50-х–60-ті роки 
ХХ ст.)
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Кар пін чук Галина Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Дата смерті Петра Вла ди ми рова (Із роз шу ків до «Фран ківсь кої енцик-
ло пе дії»)

Ко валь-Фу чило Ірина Мирос ла вів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Cе ман тичні пере гуки укра ї нсь ких і польсь ких нара ти вів про при му сове 
пере се лення із зони затоп лен ня

Крав чук Олек сандр Мико ла йо вич,
до цент кафедри всес ві т ньої істо рії Він ниць кого дер жав ного педа го гіч ного 
уні вер си тету імені Михайла Коцю бинсь кого, кан ди дат істо рич них наук, 
доцент
Пос тать Т. Ґ. Маса рика в дос лі джен нях О. І. Боч ковсь кого 1920-х–1930-х років

Ку че ренко Світ лана Воло ди ми рів на,
здо бу вач Нау ково-дос лід ного інсти туту укра ї но знавства МОН Укра ї ни
Святе Письмо рід ною мовою: Юрій Липа про перек лади Біб лії

Лю бо вець Надія Іванівна,
за ві ду вач від ділу Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної біб лі-
о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
На ці о нально-куль тур ний роз ви ток бол га рсь кої мен шини Укра їни 20–30 х 
років ХХ ст.

Ма лю тіна Оксана Кос тян ти нів на,
до цент Наці о наль ного фар ма цев тич ного уні вер си тету, кан ди дат істо -
рич них наук, доцент
Іс то рія пра вос лав ного монас тиря с. Угля (Закар пат тя)

Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу між на род ної інфор ма ції та за-
ру біж них зв’яз ків Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер -
надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Ін фор ма тивні мож ли вості Архіву Російсь кої ака де мії наук для реко нст-
рук ції біог ра фії і твор чого доробку істо рика-сла віста А. В. Фло ровсь ко го
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Мі щук Сер гій Мико ла йо вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них наук, про фе сор
Мі щук Галина Ана то лі їв на,
до цент кафедри всес ві т ньої істо рії Жито мирсь кого дер жав ного уні вер-
си тету імені Івана Франка, кан ди дат істо рич них наук, доцент
Участь сло в’янсь ких вче них у роботі ХІ Архе о ло гіч ного з’їзду в Києві (1899)

Мов чун Анто ніна Іванівна,
за ві ду вач нау ково-дос лід ної лабо ра то рії грін чен коз навства Київсь кого 
уні вер си тету імені Бориса Грін ченка, кан ди дат педа го гіч них наук, доцент
Бо рис Грін ченко і сло в’янсь кий світ

Му зичко Олек сандр Євге но вич,
до цент кафедри істо рії Укра їни Одесь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені І. І. Меч ни кова, кан ди дат істо рич них наук, доцент
Син тез істо рії сло в’янсь ких наро дів в одесь ких істо рич них сту діях 
напри кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Олек сів Ілона Воло ди ми рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки імені 
В. Сте фа ника Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат істо рич них наук
Кни го ви дав ни чий рух у Гали чині і Сер бії пері оду наці о наль ного від ро-
дження сло в’ян в кон тексті ком па ра тив них сту дій

Осіння Наталя Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту гео тех ніч ної меха ніки 
ім. М. С. Поля кова Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Крає знавство та архе о ло гія в нау ко вій спад щині вче них-ге о ло гів Київ-
сь кого уні вер си тету св. Воло ди мира (дже ре лоз нав чий аспект)

Па ра цій Воло ди мир Михай ло вич,
за ві ду вач нау ково-дос лід ного від ділу Дер жав ного істо рико-ар хі тек-
тур ного запо від ника в м. Бере жа ни
«Музей ниць кі» інте реси Зенона Кузе лі

Па тик Вік то рія Васи лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень, 
кан ди дат істо рич них наук
Сло в’я ноз нав чий напрям нау ко вих дос лі джень А. М. Лобо ди
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Пет ри кова Вален тина Тео до рів на,
док то рант Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук, доцент
Тра ди ція і тра ди цій ність у сучас ній мето до ло гії біб лі о ло гіч ного циклу 
наук: до питання про гло ба лі за ційні про цеси в наці о наль ній гума ні та рис-
ти ці

Стам бол Ігор Іванович,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Бі ог ра фічна сла віс тика в Укра їні у 1990-х роках: на мате рі а лах нау ко вої 
пері о ди ки

Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Іс то рія сла віс тики в Укра їні: дже рела до вивчен ня

Фе ду ни шин Любо мира Любо ми рів на,
ви кла дач соці ально-гу ма ні тар них дис цип лін Бурш тинсь кого енер ге-
тич ного коле джу Івано-Фран ківсь кого наці о наль ного тех ніч ного уні вер-
си тету нафти і газу, кан ди дат істо рич них наук
Іс то рія укра ї нсь кої куль тури в дос лі джен нях І. Кре вець ко го

Ша по вал Анд рій Іванович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро-
біт ник
Спів праця І. М. Мель ни ко вої з чехос ло ваць кими вче ними (за мате рі а лами 
Інсти туту архі воз навства НБУВ)
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СЛА ВІС ТИЧНА СПАД ЩИНА М. КОС ТО МА РО ВА
ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРО ДЖЕННЯ ВИДАТ НОГО 

УКРА Ї НСЬ КОГО ІСТО РИКА-СЛА ВІС ТА

Они щенко Олек сій Семе но вич,
рад ник при Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, почес ний ге-
не раль ний дирек тор Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер -
надсь кого, голова Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни
Творча спад щина Миколи Кос то ма рова – акту альне дже рело сла віс ти ки

Бу ряк Лариса Іванівна,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор істо -
рич них наук, про фе сор
Жі ночі образи у твор чості Миколи Кос то ма рова як вті лення істо рії, 
куль тур ної тра ди ції та осо бис тої біог ра фії

Да ни ленко Люд мила Іванівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мовоз навства ім. О. О. Потебні 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, уче ний сек ре тар-ко ор ди на тор 
між на род них зв’яз ків Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Пра зькі зустрічі Миколи Кос то ма ро ва

Ми ки тенко Оксана Олегівна,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, док тор філо ло гіч них наук
«Рене га там майже всюди жилося недурно у мусуль ман» (М. Кос то-
ма ров): істо ричні свід чення та фоль к лорні згад ки

Мяс кова Тетяна Євге ні їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Біб лі о тека Миколи Іва но вича Кос то ма рова: істо рія побу ту вання, сло в’я-
ноз навча тема тика доку мен тів
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Раб чун Оксана Ста ніс ла вів на,
завідувач відділу Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
 кого, кан ди дат істо рич них наук
Раб чун Ірина Вік то рів на,
сту дентка Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
Твор чий доро бок М. І. Кос то ма рова у фонді фун да мен таль ної біб лі о теки 
уні вер си тету св. Воло ди ми ра

Шип Надія Анд рі їв на,
про фе сор кафедри філо со фії та соці аль них наук Київсь кого наці о наль ного 
тор го вельно-еко но міч ного уні вер си тету, док тор істо рич них наук, про фе сор
По ле міка Миколи Кос то ма рова з опо нен тами і царсь кими чинов ни ками 
з питань укра ї нсь кої мови
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Круг лий стіл

«Людем пос по ли тым к доб рому нау че нию»:
до 500-річчя від виходу Біб лії Фран циска Ско ри ни

24 травня, 10:00 – 16:00
кор пус по вул. Воло ди мирсь кій, 62,

чи тальна зала від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Ко валь чук Галина Іванівна,
ди рек тор Інсти туту кни гоз навства Наці о наль-
ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого, док тор істо рич них наук, про фе сор

За бо лотна Ната лія Вален ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста-
род ру ків та рід кіс них видань Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат філо ло гіч них наук

Ко валь чук Галина Іванівна,
ди рек тор Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них наук, про фе сор
«Білі пля ми» та дис ку сійні питання в ско ри ноз навст ві

Чер ниш Ната лія Іванівна,
про фе сор Укра ї нсь кої ака де мії дру карства, кан ди дат філо ло гіч них наук, 
доцент
Ен цик ло пе дія «Фран циск Ско рина и его вре мя» в кон тексті істо рико-
кни гоз нав чих дос лі джень

Сте по вик Дмитро Власович,
док тор філо со фії, док тор бого словсь ких наук, док тор мис тецт воз навства, 
про фе сор, ака де мік АН Вищої школи Укра їни, про фе сор Київсь кої 
пра вос лав ної бого словсь кої ака де мії
Укра ї нські перек лади Свя того Письма і перек ла дацька праця Фран циска 
Ско ри ни
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Кра люк Петро Михай ло вич, 
пер ший про рек тор з навчально-на у ко вої роботи Наці о наль ного уні вер-
си тету «Ост ро зька ака де мія», док тор філо софсь ких наук, про фе сор 
Ре фор ма ція та поява укра ї но мов них перек ла дів біб лій них текс тів

Ла бин цев Юрій Анд рі йо вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту сло в’я ноз навства РАН, док -
тор філо ло гіч них наук, про фе сор, ака де мік Дер жав ної ака де мії сло в’ян-
сь кої куль ту ри
Ща  винс кая Лариса Лео ни дов на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту сло в’я ноз навства РАН, 
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
Ско ри но вед чес кие изы с ка ния И. П. Кара та е ва

Груша Олек сандр Іванович,
ди рек тор Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені Я. Коласа НАН Біло русі, 
док тор істо рич них наук, доцент
О рели ги оз ном соз на нии Фран циска Ско ри ны

Гетка Йоанна,
ад’юнкт кафедри між куль тур них дос лі джень Центрально-Схід ної Європи 
Вар шавсь кого уні вер си тету, док тор філо ло гіч них наук
На шляху до наці о наль ного від ро дження: русь ко мовні васи лі анські 
друки (XVIII ст.)

Бон дар Ната лія Петрівна,
за ві ду вач від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Наці о наль ної біб лі о -
теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук, стар ший 
нау ко вий спів ро біт ник
Укра ї нська руко писна Ско ри ні а на

Со боль Вален ти на,
про фе сор Вар шавсь кого уні вер си тету, док тор філо ло гії
Ско рина про себе само го

Фрис Віра Яро сла вів на,
до цент кафедри сві то вої істо рії Укра ї нсь кого като лиць кого уні вер си тету, 
кан ди дат істо рич них наук
Про спо соби читання книж них текс тів у XVI–XVII ст.
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Шус това Юлія Еду ар дів на,
до цент Російсь кого дер жав ного гума ні тар ного уні вер си тету, стар ший 
нау ко вий спів ро біт ник Російсь кої дер жав ної біб лі о теки, кан ди дат істо -
рич них наук
Вли я ние оформ ле ния Биб лии Лютера на сла вянс кую тра ди цию изда ния 
книг Вет хого и Нового Заве тов

Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук
Не сві зька Біб лія: видання та при мір ни ки

За бо лотна Ната лія Вален ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Ки ри личні видання Свя того Письма у дру кар нях Поча ївсь кого та Унів-
сь кого монас ти рів

Кур га нова Олена Юріївна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Укра ї нська баро кова пое зія в кири лич них видан нях книг Свя того Письма 
кінця XVI – пер шої поло вини XVIII ст.

Ко но ненко Ірина Іванівна,
за ві ду вач сек тору від ділу книж ко вих пам’я ток, цін них видань і руко пи сів 
Централь ної нау ко вої біб лі о теки Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету імені В. Н. Кара зі на
Ко лек ція кири лич них видань XVI–XVII ст. Централь ної нау ко вої біб лі о-
 теки Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені В. Н. Кара зі на

Лу кін Дмитро Все во ло до вич,
про від ний біб лі о те кар Нау ко вої біб лі о теки ім. М. Мак си мо вича Київ-
сь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
Віль нюсь кий Псал тир 1576 р. з фон дів Нау ко вої біб лі о теки ім. М. Мак си-
мо вича Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
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Во ло щенко Ста ніс лав Ана то лі йо вич,
рес тав ра тор Нау ко вої біб лі о теки Львівсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
ім. І. Фран ка
Вкладні записи 17–18 сто річ на кни гах із Колек ції мит ро по лита Воло -
ди мира (Сабо да на)

Не даш ківська Олек сандра Сер гі їв на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го
Святе Письмо у видан нях Ель зе ві рів XVII ст.

Заключне засідання

Гриценко Павло Юхимович,
директор Інституту української мови Національної академії наук України, 
член Українського комітету славістів, доктор філологічних наук
Українсько-південно-слов’янські мовні зв’язки: румунський ареальний 
складник

Cелезньова Надія Петрівна, 
доцент кафедри математичної фізики Національного технічного універ-
ситету «КПІ ім. І. Сікорського», кандидат фізико-математичних наук
Математичні методи дослідження взаємозв’язків слов’янських мов
 
Cулима  Віра Іванівна, 
провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
Національної академії наук України, кандидат філологічних наук
«Прогласъ (…) святаго евангелия» Кирила (Костянтина) в контексті  
становлення жанрової системи 
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Учас ники кон фе рен ції

Громко Тетяна Васи лів на
Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на
Руда Тетяна Пет рів на
Тка чук Тетяна Васи лів на
Radecka Aniela
Ба ла бушка Вік то рія Ана то лі їв на
Баль сис Риман тас
Ба ра ка това Неонілла Ана то лі їв на
Бев зюк Євген Воло ди ми ро вич
Бе ценко Тетяна Пет рів на
Бон дар Ната лія Пет рів на
Брайко Олек сандр Вален ти но вич
Бу латы Павел Юр’е віч
Бу лах Майя Бог да нів на
Бул га ков Юрій Воло ди ми ро вич
Бу ряк Лариса Іва нів на
Бушко Галина Оле гів на
Ва ку ленко Мак сим Оле го вич
Ва силь єва Люд мила Пав лів на
Вах ніна Лариса Пав лів на
Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на
Во ло щенко Ста ніс лав Ана то лі йо вич
Ганжа Анге ліна Юрі їв на
Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на
Гетка Йоан на
Го гуля Марина Пет рів на
Го лем бі овська Ната лія Олек сі їв на
Го ло ва тюк Вален тина Дани лів на
Гон ча ренко Аліна Воло ди ми рів на
Гриценко Павло Юхимович
Груша Алек сандр Ива но вич
Гуль ченко Тетяна Іго рів на
Гу ме нюк Вік тор Іва но вич
Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на
Да ни ленко Люд мила Іва нів на
Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сівнв
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Жи гора Ірина Вале рі їв на
За бо лотна Ната лія Вален ти нів на
За гнітко Ана то лій Пана со вич
Замб жицька Мар та
Зубко Ольга Євге ні їв на
Іван го родсь кий Кос тян тин Васи льо вич
Іва ненко Оксана Ана то лі їв на
Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на
Ілі аді Олек сандр Іва но вич
Ін ди ченко Ганна Воло ди ми рів на
Ка ра цуба Мирос лава Юрі їв на
Кар пі ловська Євге нія Ана то лі їв на
Кар пін чук Галина Воло ди ми рів на
Кі ма ко вич Ірина Іго рів на
Кли менко Ніна Федо рів на
Ко валь-Фу чило Ірина Мирос ла вів на
Ко валь чук Галина Іва нів на
Ко ва люк Ольга Кос тян ти нів на
Ко зар Лідія Пет рів на
Ко но ненко Ірина Іва нів на
Кос тиря Борис Мико ла йо вич
Крав чук Люд мила Вік то рів на
Крав чук Олек сандр Мико ла йо вич
Кра люк Петро Михай ло вич
Куз нє цова Олек сандра Мико ла їв на
Кур га нова Олена Юрі їв на
Ку че ренко Світ лана Воло ди ми рів на
Ла бай Кате рина Воло ди ми рів на
Ла бы н цев Юрий Анд ре е вич
Ща винс кая Лариса Лео ни дов на
Ле щенко Ната лія Михай лів на
Лу кін Дмитро Все во ло до вич
Лю бо вець Надія Іва нів на
Ма лю тіна Оксана Кос тян ти нів на
Мар ченко Тетяна Яків на
Мат вє єва Світ лана Ана то лі їв на
Мех Ната лія Олек санд рів на
Ми ки тенко Оксана Оле гів на
Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич
Ми хед Павло Воло ди ми ро вич
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Мі щук Сер гій Мико ла йо вич
Мі щук Галина Ана то лі їв на
Мов чун Анто ніна Іва нів на
Му зичко Олек сандр Євге но вич
Муш ке тик Леся Геор гі їв на
Мяс кова Тетяна Євге ні їв на
Не даш ківська Олек сандра Сер гі їв на
Ні коль чук Інна Воло ди ми рів на
Огі єнко Ірина Сер гі їв на
Олек сів Ілона Воло ди ми рів на
Они щенко Олек сій Семе но вич
Осіння Наталя Воло ди ми рів на
Пан кова Анас та сія Воло ди ми рів на
Па ра цій Воло ди мир Михай ло вич
Па тик Вік то рія Васи лів на
Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич
Пет ри кова Вален тина Тео до рів на
Під вой ний Воло ди мир Мико ла йо вич
По пик Воло ди мир Іва но вич
Прис кока Олег Воло ди ми ро вич
Раб чун Оксана Ста ніс ла вів на
Раб чун Ірина Вік то рів на
Ро со вець кий Ста ніс лав Ста ніс ла во вич
Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на
Са пего Яро слав Кос тян ти но вич
Селезньова Надія Петрівна
Си зо нов Дмитро Юрі йо вич
Сквіра Ната лія Михай лів на
Со боль Вален ти на
Ста вицька Ярина Віта лі їв на,
Стам бол Ігор Іва но вич
Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на
Сте по вик Дмитро Вла со вич
Стоцька Ірина Васи лів на
Сулима Віра Іванівна
Тим ченко Анто ніна Олек санд рів на
Пташ ник Гла фіра Сер гі їв на
Тре бик Ольга Сер гі їв на
Фе ду ни шин Любо мира Любо ми рів на
Фрис Віра Яро сла вів на
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Ха люк Леся Мико ла їв на
Че ба нюк Олена Юрі їв на
Чер ненко Крис тина Євге нів на
Чер ниш Ната лія Євге нів на
Чу ма кова Галина Ана то лі їв на
Ша по вал Анд рій Іва но вич
Шев ченко Лариса Іва нів на
Шев чук Тетяна Мико ла їв на
Ше пель Юрій Олек санд ро вич
Шип Надія Анд рі їв на
Школьна Ольга Воло ди ми рів на
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Для нотаток



Для нотаток



Для нотаток



Сло в’я ноз нав с т во і нові пара диг ми 
та напря ми со ці о гу ма ні тар них дос лі джень

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
до Дня слов’янської писемності і культури
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