
 
 

Національна академія наук України 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Український комітет славістів 
 
 
 
 

До Дня слов’янської       

                                                  писемності і культури 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 
 

МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

“СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО  
ТА  МІЖКУЛЬТУРНИЙ  ДІАЛОГ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  2008 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Регламент роботи: 

Початок роботи пленарного засідання – 10.00 
Початок роботи секційних засідань – 11.00 
Перерва 13.00–14.00 
Доповіді  – 15 хв. 

 
 

     У форматі конференції планується розгорнути такі  
     книжково-інформаційні виставки з фондів НБУВ: 

      � «Українське слов’янознавство: історія та сучасність»;  
      � «Пам’ятки української мови та літератури: 210 років  

     від часу створення «Енеїди» Івана Котляревського»;  
      � «Варвара Адріанова-Перетц (1888–1972)». 

 
До 1020–річчя від Хрещення Київської Русі.  

      Виставка робіт Всеукраїнського громадського творчого     
      об’єднання «Ексклюзив» та фотовиставка членів  
      Національної спілки фотохудожників України  
      Любові Моторної та Юрія Штанька   

 
 

Пленарне засідання 

10.00–11.00 зал засідань 

 
 

ДОПОВІДІ 
 

Онищенко Олексій Семенович, 
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, генеральний директор  
Національної бібліотеки України імені  В. І. Вернадського, акад. НАН України, д-р філос. наук  
Міждисциплінарний характер славістики: тенденції розвитку 

 
Широков Володимир Анатолійович, 
директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, чл.-кор. НАН України,  
д-р техн. наук 
Проект універсальної системи слов’янської лексикографії “Лексика-Славіка” 

 

Секція 1. Слов’янство в культурному просторі  

XXI  століття: спорідненість джерел  

11.00–13.00  зал Фонду Президентів України 

 

Керівник: Шевченко Лариса Іванівна, 
зав. кафедри історії української мови Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,   д-р філол. наук 
 
Учений секретар:  Даниленко Людмила Іванівна, 
ст. наук. співроб. Інституту  мовознавства  ім. О. О. Потебні НАН України, канд. філол. наук 
 

Півторак Григорій Петрович, 
зав. відділу загальнославістичної проблематики і східнослов’янських мов Інституту мовознавства 
ім. О. О. Потебні НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук 
Українсько-південнослов’янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії 

слов’янських племен 



Лукінова Тетяна Борисівна, 
пров. наук. співроб. Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, д-р філол. наук 
Створення “Етимологічного словника української мови” – важливий етап порівняльно-

історичного вивчення слов’янської лексики 
 

Даниленко Людмила Іванівна, 
ст. наук. співроб. Інституту  мовознавства  ім. О. О. Потебні НАН України, канд. філол. наук 
Чеська пареміологія, її концептуальний простір і культурні домінанти 
 

Прискока Олег Володимирович, 
директор Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного університету, 
канд. філол. наук; 
Франчук Віра Юріївна, 
пров. наук. співроб. Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, д-р філол. наук  
Кирилло-Мефодиевские традиции в древнерусской письменности 
 

Гундорова Тамара Іванівна, 
зав. відділу теорії літератури Інституту літератури 
 ім. Т. Г. Шевченка НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук 
Масова культура як елемент модернізації в слов’янських літературах 
 

Ажнюк Богдан Миколайович, 
пров. наук. співроб. Інституту мовознавства  ім. О. О. Потебні НАН України, д-р філол. наук 
Новітні англомовні запозичення в українській, російській і чеській мовах 
 

Желєзняк Ірина Михайлівна, 
пров. наук. співроб. Інституту української мови НАН України, д-р філол. наук 
Гідронімікон Правобережної України та проблема слов’янської прабатьківщини 
 

Сюта Богдан Олексійович, 
ст. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені  
М. Т. Рильського НАН України, канд. мист.  
Глобалізаційні процеси як чинник периферизації музичної культури слов’янських народів 
 

Карпенко Ольга Петрівна, 
пров. наук співроб. Інституту української мови  НАН України,  
д-р філол. наук 
Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов’янському аспекті 
 

Шульгач Віктор Петрович, 
зав.відділу ономастики Інституту української мови НАН України, д-р філол. наук 
Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний континуум 
 

Рудяков Павло Миколайович, 
проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р філол. наук 
Образ героя, який мовчить, у прозі Іво Андрича 
 

Шевченко Лариса Іванівна, 
зав. кафедри історії української мови Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,   д-р філол. наук 
Активні процеси в розмовному стилі української мови як вербалізація слов’янського культурного 

простору і мовної свідомості соціуму 
 
 

 

 
 



Паламарчук Ольга Леонідівна, 
зав. кафедри слов’янської філології Інституту філології  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, канд. філол. наук 
Українська університетська славістика в контексті національної історії: від початків до середи-

ни ХХ століття 

 

Зубов Микола Іванович, 
зав. кафедри загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова, д-р філол. наук 
Рукописи південнослов’янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки 

ім. О. М. Горького: стан і перспективи дослідження 
 

Стоянова Ельза Петрівна, 
 проф. Київського славістичного університету, д-р філол. наук 
Дилема вітальності острівних ідіомів в Україні 
 

Тараненко Олександр Онисимович, 
 проф. Київського національного лінгвістичного університету 
Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму 

(на загальнослов’янському тлі) 
 

Лучик Василь Вікторович, 
пров. наук. співроб. Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, д-р філол. наук  
Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного погляду 
 

Карпіловська Євгенія Анатоліївна,  
ст. наук. співроб. Інституту мовознавства ім. О.  О. Потебні НАН України, д-р філол. наук;  
Клименко Ніна Федорівна, 
зав. відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні  
 НАН України, д-р філол. наук 
Динамика и стабильность лексических и словообразовательных систем славянских языков 
 

Захаржевська Вікторія Олександрівна, 
доц.  Київського славістичного університету, канд. філол. наук 
Утопія і антиутопія в художній фантастичній літературі  другої половини ХХ століття 
 

Васильєва Людмила Петрівна,  
проф. кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка  
Стандартизація слов’янських мов і формування правописних норм в ономастиці 
 
Радойчич Ружица (Сербія), 
викладач російської мови Військової академії в Бєлграді, асп. філологічного факультету  
Бєлградського університету 
Страноведение в процессе обучения русскому язику в высших   учебных заведениях Сербии 
 

 

Олійник Світлана Миколаївна, 
асп. Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Східнослов’янська історія як інтертекстуальна основа творів Олеся Бердника  

 

 

 

 

 

 

 



Секція 2. Слов’янський світ: спільність та багатоманітність 

11.00–16.00 зал бібліотекознавства 
 

Керівник: Моця Олександр Петрович, 
зав. відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології НАН України,   
чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук 
 

Учений секретар: Вахніна Лариса Костянтинівна, 
зав. відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
 

Попик Володимир Іванович, 
в. о. директора Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України  
імені В. І. Вернадського, канд. іст. наук 
Проблема історичних і культурних взаємозв’язків слов’янських народів у довідково-біографічній 

літературі слов’янського світу 
  

Корній Лідія Пилипівна, 
пров. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
 ім. М. Т. Рильського НАН України, д-р мист. 
Болгарсько-українські музичні зв’язки ХVI–XVII ст. (болгарський наспів в українських нотолінійних 

ірмолоях) 
 

Вахніна Лариса Костянтинівна, 
зав. відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
Категорія фольклорного пограниччя в слов’янських контекстах 

Микитенко Оксана Олегівна, 
пров. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім.. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
Етнопоетика обрядового тексту як чинник ентитету фольклорної традиції (на матеріалі  

українських та балканослов’янських поховальних плачів) 
 

Моця Олександр Петрович, 
зав. відділу давньоруської і середньовічної археології Інституту археології НАН України,   
чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук 
Православ’я і слов’янство: до проблеми етнічної ідентифікації 
 

Віднянський Степан Васильович, 
зав. відділу всесвітньої історії Інституту історії України НАН України,  д-р іст. наук 
Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу 
 

Наулко Всеволод Іванович, 
пров. наук. співроб. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук 
Сучасний етнонаціональний розвиток країн слов’янського світу 
 

Солонська Наталія Гаврилівна, 
керівник Культурно-просвітницького центру Національної бібліотеки України імені  
В. І. Вернадського, канд. іст. наук 
Бібліотека Ярослава Мудрого (спроба реконструкції) 
 

Михед Павло Володимирович, 
пров. наук. співроб. Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, д-р філол. наук 
Микола Гоголь і велика польська еміграція (проблеми вивчення) 
 

 

 



Дуднік Олександр Якович, 
наук. співроб. інформаційно-аналітичного відділу Фонду Президентів України НБУВ 
Міжнародна діяльність та взаємовідносини українських студентів-емігрантів з іноземною ака-

демічною молоддю в період між двома світовими війнами 
 

Дзюба-Погребняк Олена Іванівна, 
доц. Інституту  філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
 канд. філол. наук 
Сатиричний дискурс південно- та західнослов’янської прози про Першу світову війну 
 

Клименко Оксана Зіновіївна, 
ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Київського національного університету 
 внутрішніх справ, канд. іст. наук 
Українське підручникотворення XVI–XVII століття у східнослов'янському контексті 
 

Абрамова Валентина Олександрівна, 

 мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології   
ім. М. Т. Рильського НАН України, асп. 
Система персонажів бретонської чарівної казки (слов’яно-неслов’янський контекст) 
 

Білоцерківський Василь Васильович, 
 мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України, асп.  
Історизм та фольклоризм «історичних дум» Богдана Залеського 
 

Карацуба Мирослава Юріївна, 

 ст. наук. співроб.  Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
Максимович як дослідник фольклорної спадщини хорватів і сербів 
 

Ковальова Оксана Юріївна, 

 наук. співроб. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
Сучасні фольклорні фестивалі в слов'янських країнах 
 

Мазепова Юлія Сергіївна,  
асп. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України 
Сучасні славістичні центри у Франції 

 

Ковтун Олеся Олександрівна,  
мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України 
Дослідження традиційних музичних інструментів у Сербії 
 

Сидяченко Наталія Георгіївна,  
мол. наук. співроб. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України, канд. філол. наук 
Семантичне поле «поезія у художньому ідіотексті Чеслава Мілоша» 

 
 

 

 

 

 



Презентація нових наукових видань: 
 

Толочко П. П. Київ і Русь: Вибрані твори. 1998–2008 рр. –  
К.: Академперіодика, 2008. – 345 с. 
 
Моця А. П. Южная «Русская земля». 2-е изд. – Киев;  Сумы :  
МакДен, 2008. –  243 с. 
 

Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 3  /  НАН України,  Нац. б-ка України 
 ім. В. І. Вернадського, Макед. акад. науки і мистецтв.  –  К.,  2008.  –  300 с.: іл.., табл..  –  Укр., 
рос., макед., англ. 
 
 

 


