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Київ
Пленарне засідання

24 травня, 14.00 – 17.30, зал засідань

Онищенко Олексій Семенович,
академік-секретар Відділення історіїї, філософії і права, генеральний директор Національної
бібліотеки України імені  В. І. Вернадського, академік НАН України

Дубровіна Любов Андріївна, 
директор Інституту рукопису НБУВ, член-кореспондент НАН України
Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського як джерело славістичних досліджень

Толочко Петро Петрович,
директор Інституту археології НАН України, академік НАН України
Давньоруське літописання Х– ХІІІ століть

Бельдій Алла Яківна, 
головний редактор  видавництва „Наукова думка”
Особливості роботи над монографіями з історичної тематики: праця академіка 
П. П. Толочка „Давньоруське літописання Х– ХІІІ століть”

Радишевський Ростислав Петрович, 
завкафедрою  полоністики Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, д-р. філол. наук
Сарматизм як явище єдності слов'янських культур

Моця Олександр Петрович, 
заввідділом Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН України
“Русь” та “Україна” в післямонгольський час

Котляр Микола Федорович,
гол. наук. співроб. Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України
Феномен княжого двору на Русі

Сергійчук Володимир Іванович,
директор Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, д-р іст. наук
Проблеми міжслов’янських взаємин на міжнародних українознавчих конференціях в
Іллінойському університеті (США). 1982–2006 рр.

Шевченко Лариса Іванівна, 
завкафедрою  історії української мови  Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук
Літературна мова Блажо Конеського: погляд з України

Непокупний Анатолій Павлович,
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 заввідділом Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, член-кореспондент
НАН України, іноземний член Латвійської АН
Маловідоме доакадемічне середовище та мистецьке оточення Тараса Шевченка як
компонент історії української культури

Секція 1
Слов’янські мови, літератури, фольклор: історичний розвиток,

спільність і самобутність

24 травня, 10.00 – 13.30, зал бібліотекознавства

Науковий керівник:                 Мушкетик Леся Георгіївна, 
                                                   ст. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства,
                                                  фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
                                                  НАН України, канд. філол. наук

Учений секретар:                    Ніка Оксана Іванівна, 
доцент кафедри історії української мови Інституту філології        
    Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, канд. філол. наук

Школьна Олена Дмитрівна, доцент кафедри історії літератури та журналістики Інституту
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. іст. наук
Проблеми мовознавства, літературознавства та фольклористики на сторінках
„Летописей ученых архивных комиссий» східноукраїнських губерній

Вахніна Лариса Костянтинівна, заввідділом мистецтва та народної творчості зарубіжних
країн, канд. філол. наук
Сучасні дослідження українсько-польського пограниччя

Щербатюк Олена Вадимівна, 
докторант Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, канд. філос. наук
Комунікативна специфіка українських сміхових форм ранньомодерної доби у
загальнослов’янському контекстуванні

Михайло Васильович Гуць,  доцент Українського славістичного університету, канд.
філол. наук
Перлина сербської народної поезії “Дівчина-косовка”

Лисенко Наталія Олексіївна, ст. наук. співроб. Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України, канд. філол. наук
Київ у біографії і творчості польських письменників 1910–1920 рр.

Мушкетик Леся Георгіївна,
ст. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства,  фольклористики та етнології
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ім. М. Т. Рильського, канд. філол. наук
Періодичні збірки досліджень слов’янського фольклору в Угорщині

Пелешенко Юрій Володимирович,
пров. наук. співроб Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, д-р філол. наук
Болгарія та українська культура другої половини ХІV–ХV століть

Ніка Оксана Іванівна, 
доцент кафедри історії української мови Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, канд. філол. наук
Епістемічна модальність у староукраїнському перекладі (“Образу вічності”)

Барташук Олеся Юріївна, 
викладач кафедри української мови Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту
Особливості функціонування колядок і щедрівок як жанру календарно-обрядової поезії (на
фольклорному матеріалі Центрального Поділля)

Гуманенко Лариса Пилипівна,
 викладач кафедри гуманітарних наук Політехнічного ліцею Національного технічного
університету “Київський політехнічний університет”
Казкова традиція кримського регіону України (типологія міфологічних мотивів української
та кримсько-татарської казки)

Доброшина Тетяна Сергіївна,
аспірантка кафедри  полоністики Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Поезія Болеслава Лєсміна в слов’янському контексті

Шпак Вікторія Іванівна,
 професор кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління
Психологічні проблеми сучасного білінгвізму: співвідношення діалекту, суржик,
двомовність

Стельмах Марія Леонідівна, 
аспірантка Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Семантична трансформація запозичень у слов’янських сленгових словах (на матеріалах
сучасних мас-медійних текстів)

Білоцерківський Василь Васильович, аспірант Київського славістичного університету
Козацька тематика в поезії ранього періоду творчості Богдана Залєського

Грудзинська Олена Григорівна,
 магістр Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Використання мовно-стилістичних можливостей української мови друкованими засобами
масової комунікації (на прикладі видання “Україна молода”)
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Секція 2
Духовна спадщина слов’ян у контексті третього тисячоліття

24 травня, 10.00 – 13.30, Зал засідань

Науковий керівник:                 Солонська Наталія Гаврилівна, 
           керівник культурно-просвітницького центру  НБУВ, 
           канд. іст. наук

Учений секретар:                     Клименко Оксана Зиновіївна, 
               н. с. НБУВ, канд. іст. наук

Онищенко Олексій Семенович, академік-секретар Відділення історії, держави і права
НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, академік НАН України,
Дубровіна Любов Андріївна, 
директор Інституту рукопису НБУВ, член-кореспондент НАН України
Академік Я. Д. Ісаєвич – український історик, культуролог, енциклопедист

Ціпко Анатолій Валентинович,
 ст. наук. співроб. Центру українознавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, канд. філол. наук
Механізми українського культурного самовизначення у просторі “linqua sacra”

Щербак Надія Олександрівна, 
професор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії внутрішніх справ, 
канд. іст. наук
Національно-культурні процеси і слов’янська ідея в XIX столітті в Україні

Лучанська Валентина, 
доцент кафедри видавничої справи та редагування Кримського інституту
інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друку, доцент кафедри
Кримсько-американського коледжу, канд. пед. наук
Фактори виховання гуманітарної культури особистості на рубежі століть

Солонська Наталія Гаврилівна,
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керівник культурно-просвітницького центру НБУВ, канд. іст. наук
Фонд Бібліотеки Ярослава Мудрого як відтворення динаміки культурних форм і
конфігурацій у масштабі часу

Пасько Ірина Володимирівна, 
ст. наук. співроб., доц. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд.
іст. наук
Новітня російська історіографія про націєтворчі процеси в Україні

Клименко Оксана Зиновіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Український фольклор у вітчизняних навчальних виданнях кінця  XVIII–XIX століть

Роговий Владислав, 
докторант Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Документи “Празького архіву” про допомогу українському студентству Чехословаччини
як джерело вивчення жертовності нашого народу в ім’я освіти

Тарнашинська Людмила Броніславівна, 
д-р філософії УВАН, канд. філол. наук
Українське шістдесятинство: витоки, тенденції, закономірність

Шудря Микола Архипович,  
письменник, журналіст, кінодраматург, лауреат Національної премії України імені Тараса
Шевченка
Володимир Отроковський – учень наукової школи В. М. Перетца

Шептицька Тетяна Леонідівна,
 співроб. Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, канд. філол. наук
Європа як текст і контекст у творчості вісниківців

Зарецька Таїсія Іванівна, 
ст. наук. співроб. Інституту історії України НАН України, канд. іст. наук, голова
Українсько-польських студій
Проблеми польського населення УСРР: 20-ті роки XX століття

Березовський Олег Миколайович
наук. співроб. Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук
Польська академія наук на сучасному етапі розвитку

Тютюн Віктор, 
аспірант Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Українські питання на сторінках новітньої польської преси
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Павлова Віра Вікторівна, 
ст. наук. співроб. музею історії м. Києва
Валерія Козловська – дослідниця слов’янських старожитностей

Іванова Ольга Андріївна, 
ст. наук. співроб.  Інституту рукопису НБУВ, канд. філол. наук
Слов’янська рукописна книга XVI століття  із фондів  Інституту рукопису НБУВ –
підгрунтя для дослідження слов’янської писемності

Хіміч Ярослава Олегівна, 
доцент Державної академії керівних кадрів і культури, канд. іст. наук
Духовно-мистецька спадщина слов’ян у фондових зібраннях церков і релігійних організацій
України

Іванова Майя Вікторівна,
 мол. наук. співроб. НБУВ
Церковно-рукописна книга у фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського

Індиченко Ганна Володимирівна,
наук. співроб. Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук
Академічна наука в Хорватії

Юсова Наталія Миколаївна,
 наук. співроб. Інституту історії України НАН України, канд. іст. наук
Концепт “давньоруська народність” у сучасному історіописанні: між наукою та
політичним використанням

Бугаєва Олена Валентинівна,
наук. співроб. Інституту біографічних досліджень НБУВ
Роль Проскурівської та Кам'янець-Подільської філій музичного товариства ім. Миколи
Леонтовича у формуванні музичної культури і просвітництва на Поділлі у 20-ті роки XX
століття

Іщенко Ярослава Олегівна, 
мол. наук. співроб. Відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України
НАН України
Кольори в гербах слов’янських країн: історико-порівняльний аналіз

Скорульська Роксана Микитівна, 
Завідуюча меморіальним музеєм  М. Лисенка
Окремі штрихи до взаємин Івана Франка та Миколи Лисенка, уточнені за матеріалами
епістолярію та творчого архіву композитора

Комчук Євген Миколайович, 
аспірант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Преса громадських організацій у розбудові демократичного суспільства
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Секція 3
Слов’янська археологічна спадщина  в контексті  всесвітнього культурного надбання

людства

24 травня, 10.00 – 13.30, Фонд Президентів України

Науковий керівник:                     Моця Олександр Петрович, 
               заввідділом Інституту археології НАН України,
               член-кореспондент НАН України

Учений секретар:          Непомящих Віталій Юрійович, 
                 аспіран Інституту археології НАН України

Баран Володимир Данилович, 
гол. наук. співроб. Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН України
Богуслав Храповський : спогади і роздуми

Вакуленко Ліна Василівна, 
ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
Знахідки римських монет у Прикарпатті і проблема грошового обігу

Абашина Наталія Серафимівна, 
ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
Вікентій Хвойка – першовідкривач і дослідник полів поховань в Україні

Петраускас Олег Валдасович, 
ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
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Хронологія деяких типів гончарних глеків Черняхівської культури

Тиліщак Володимир Семенович, 
мол. наук. співроб. Інституту археології НАН України
До питання про ранньослов”янські міри довжини

Скиба Андрій Володимирович, 
мол. наук. співроб. Інституту археології НАН України
Кочівницькі компоненти в слов’янських старожитностях раннього середньовіччя

Петрашенко Валентин Олексійович, 
ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук, 
Козюба Віталій Костянтинович, 
мол. наук. співроб. Інституту археології НАН України
Нові дані з давньоруської писемності

Козаков Андрій Леонідович, 
докторант Інституту археології НАН України
Чернігів IX–XIII століть у контексті археологічних джерел

Зоценко Володимир Миколайович, 
наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
Шведський імпорт бронзи до Південної Руси в XI–XII cтоліттях

Звіздецький Богдан Андроникович, 
ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
Стародавній Іскоростень: історія та перспективи досліджень

Петраускас Андрій Валдасович,
 ст. наук. співроб. Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
Бортництво у східних слов’ян у давньоруський час

Непомящих Віталій Юрійович, 
аспірант Інституту археології НАН України
Білгород-Київський і результати історичних досліджень

Орлов Руслан Сергійович, 
мол. наук. співроб. Інституту археології НАН України,  
Козюба Віталій Костянтинович, 
мол. наук. співроб. Інституту археології НАН України
Піріфілітова “грамота” XI століття із Вишгорода

Веремейчик Олена Михайлівна, 
докторант Чернігівського педагогічного університету імені Тараса Шевченка
Географічне середовище і системи заселення Чернігівського Полісся

Коваленко Володимир Петрович,  
доц. Чернігівського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, канд. іст. наук, 
Ситий Юрій Миколайович, 
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ст. наук. співроб. Чернігівського педагогічного університету імені Тараса Шевченка,
Мезенцев Володимир Ігоревич, 
професор Університету м. Торонто (Канада)
Батурин: результати і перспективи досліджень

Прищепа Богдан Анатолійович, 
доцент Рівненського інституту слов’янознавства, канд. іст. наук
Розвиток писемності на Волині в XI–XIII столітті за археологічними джерелами

Манігда Олена Володимирівна, 
аспірантка Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Топографія сільських поселень галицької землі

Круглий стіл

“Іван Франко і слов’янські культури” (до 150-річчя від дня народження)

24 травня, 10.00 – 13.30, конференц-зал

Науковий керівник                Студінський Володимир Аркадійович, 
 викладач кафедри політекономії

                                                 обліково-економічних факультетів Київського національного
                                                 економічного університету імені В. Гетьмана
                                                  д-р іст. наук, канд. екон. наук

Учений секретар:                   Черниш Наталія Іванівна, 
                                                 доцент кафедри видавничої справи і редагування Української  
                                                академії друкарства, канд. філол. наук

Гнатюк Ірина Святославівна,
 заступник директора Інституту української мови НАН України, канд. філол. наук
Іван Франко про популяризацію наукових знань
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Ківшар Таїсія Іванівна, 
ст. наук. співроб. Інституту біографічних досліджень НБУВ, д-р іст. наук
Бібліотекознавчі аспекти діяльності Івана Франка

Студінський Володимир Аркадійович, 
викладач кафедри політекономії обліково-економічних факультетів Київського
національного економічного університету імені В. Гетьмана, д-р іст. наук, канд. екон. наук
Економічний аспект   творчості  Івана Франка (спроба системно-порівняльного аналізу)

Дзира Іван Ярославович, 
доцент Київського інституту технологій і дизайну, канд. філол. наук
Українське літописання в науковій спадщині Івана Франка

Черниш Наталія Іванівна, 
доцент кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства, канд.
філол. наук
Іван Франко та енциклопедична справа

Бондар Наталія Іванівна, 
заступник директора Національного музею літератури
Спадщина Івана Франка у зібранні Павла Галагана

Олійник Світлана Миколаївна, 
ред. 1-ї кат. відділу наукових видань НБУВ
Риси натуралізму в прозових творах І. Я. Франка

Солонська Наталія Гаврилівна, керівник культурно-просвітницького центру НБУВ, канд.
іст. наук
Давньоруська історія та література у науковій спадщині Івана Франка (за фондами
Інституту рукопису НБУВ)

Книгознавчі читання

присвячені 80-річчю Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки
України імені В. І.Вернадського

25 травня, 10.00 – 16.00, філія 1, вул. Володимирська, 62

Науковий керівник:                     Ковальчук Галина Іванівна,
       заввідділом стародруків та рідкісних видань НБУВ,
       д-р. іст. наук

Учений секретар:                         Римарович Ірина Олегівна, 
                                                       ст. наук. співроб. Відділу стародруків та
                                                       рідкісних видань НБУВ, канд. іст. наук

Ковальчук Галина Іванівна,
 заввідділом стародруків та рідкісних видань НБУВ, д-р. іст. наук
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Відділ стародруків та рідкісних видань НБУВ: основні етапи   розвитку

Шамрай Маргарита Агапіїна, 
наук. співроб. Інституту   археографії ім. М. С. Грушевського НАН України
Відділ стародруків та рідкісних видань НБУВ: спогади співробітника

Подкупко Тетяна Леонідівна, 
заввідділом рідкісних видань і рукописів Одеської державної наукової бібліотеки ім. 
М. Горького, канд. іст. наук
Відділ рідкісних видань і рукописів ОДНБ ім. М. Горького

Римарович Ірина Олегівна, 
ст. наук. співроб. Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, канд. іст. наук
Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ як джерельна база
історичних досліджень

Афанасьєва Тамара Олександрівна, 
ст. наук. співроб. відділу рідкісних книг Російської національної бібліотеки, канд. філол. наук
Історія та сучасний стан комплектування колекції старослов’янських і російських видань
кириличного шрифту фонду рідкісних книг Російської національної бібліотеки в
Санкт-Петербурзі

Фоменко Ірина Юріївна, 
зав. сектором формування та наукової обробки рідкісних книг НДВ (Музею книги)
Російської державної бібліотеки, канд. філол. наук
Машиночитна каталогізація стародруків у Науково-дослідному відділі рідкісних книг
(Музей книги) Російської державної бібліотеки

Єсин Сергій Олександрович,
заступник директора Компанії ARISTOS,
Пономаренко Валентин Кузьмич,
головний аналітик Компанії ARISTOS
Методика і технологія збереження писемного культурного спадку на довготривалих
фізичних носіях
Іваннікова Марія Костянтинівна,
заввідділом бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, канд. іст. наук
Пріоритетні напрями роботи з книжковими колекціями: завдання та перспективи

Трегуб Лариса Миколаївна,
 заввідділом рідкісних і цінних видань Миколаївської обласної універсальної бібліотеки ім.
О. Гмирьова
Документальні ресурси ХVIII – початку ХХ століття як культурне надбання
(дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської обласної
універсальної бібліотеки ім. О. Гмирьова

Швець Наталія Павлівна, 
заввідділом рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової
бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка
До методології дослідження „власницького знаку” (досвід роботи НБ ЛНУ)
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Рукавіцина Євгенія Віталіївна,
ст. наук. співроб. відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ,  канд. іст. наук
Екслібриси і автографи на примірниках видань гражданського друку 1709–1830 рр. з
фондів Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ

Боброва Марія Іванівна,
 заввідділом рідкісних видань і рукописів ЦНБ  Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна, 
Кононенко Ірина Іванівна,
 гол. бібліотекар відділу рідкісних видань і рукописів ЦНБ  Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
Люди, книги, долі: з історії відділу рідкісних видань і рукописів ЦНБ Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна

Лосієвський Ігор Якович, 
заввідділом рідкісних  видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г.
Короленка, д-р філол. наук
Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф

Полєвщикова Олена Вікторівна,
 заввідділом рідкісної книги і  рукописів наукової бібліотеки Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова, канд. іст. наук
О. Л. Вайнштейн як дослідник Воронцовського фонду бібліотеки Одеського університету

Романова Анастасія Анатоліївна, 
ст. наук. співроб. Науково-дослідного відділу рідкісних книг БАН Росії, канд. іст. наук
Система зносок у кириличних стародруках до середини ХVІ століття

Бондар Наталія Петрівна,
 наук. співроб. відділу стародруків та рідкісних  видань НБУВ
Невідомі аркуші віленського друку в примірнику віленського  Євангелія 1600 р. з Відділу
стародруків та рідкісних видань НБУВ

Заболотна Наталія Валентинівна,
наук. співроб. відділу  стародруків та рідкісних видань НБУВ, канд. філол. наук
Почаївські Трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ
Колосовська Ольга Михайлівна,
 заввідділом рідкісних книг Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, канд. іст. наук
Основні напрями пам’яткознавчих досліджень у науковому доробку А. С. Петрушевича

Качур Ірина Володимирівна,
ст. наук. співроб. відділу рідкісних книг Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
Колекціонування французької книги в Галичині в ХVІІ столітті

Мяскова Тетяна Євгеніївна, 
наук. співроб. відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ,  канд. іст. наук
Бібліотека Острозького колегіуму: історія виникнення, функціонування та перспективи
наукового дослідження
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 Лисенко Людмила Володимирівна,
наук. співроб. відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, канд. іст. наук
Напрестольні Євангелія у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
НБУВ

 Шекера Ірина Степанівна, 
мол. наук. співроб. відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ
Бібліотеки Видубицького, Пустинно-Микільського, Братського монастирів у фондах
відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ

Рабчун Оксана Станіславівна, 
пров. бібліотекар відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ
Польськомовні стародруки із колекції Урбановських-Стажинських у НБУВ

Гнатенко Людмила Анатоліївна, 
ст. наук. співроб. Інституту    рукопису НБУВ, канд. філол. наук
Українські стародруки останньої чверті ХVІ ст. в контексті рукописної орфографічної
традиції

Щокань Ганна Петрівна,
 редактор І-ї  категорії Інституту рукопису НБУВ
Графіко-орфографічна система Києво-Печерського патерика 1678 року  (у зв’язку з
граматикою М. Смотрицького)

 Астапенко Тетяна Сергіївна, 
заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної бібліотеки ім.
О. Гмирьова, аспірант НБУВ
Друковані каталоги бібліотек Херсонської губернії як інформаційні джерела про
формування фондів і колекцій бібліотек (ХІХ – початку ХХ століття)


