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ПОРяДОК РОБОТИ ТА РЕГлАМЕНТ
Міжнародної науково-практичної конференції

«ТАРАс ШЕВЧЕНКО В ДОлІ слОВ’яНсьКИх НАРОДІВ:
ДІАлОГ ЧЕРЕз сТОлІТТя І КОРДОНИ»

Дата проведення: 25 вересня 2014 року
Місце проведення: м. канів (черкаська обл.), Шевченківський національний 
заповідник

10.00 – зустріч учасників конференції і покладання квітів на могилу тараса 
Шевченка.

10.10 – 10.30 – кава-брейк.
10.30 – 10.40 – реєстрація учасників конференції у конференц-залі.
10.40 – 10.45 – вітальне слово.
10.45 – 10.50 – представлення учасників конференції.
10.50 – 13.00 – пленарне засідання, виступи згідно з програмою (регламент 

виступу до 20 хв.).
13.00 – 13.20 – технічна перерва. кава-брейк.
13.20 – 15.00 – продовження роботи конференції, секційні засідання, вис ту-

пи згідно з програмою (регламент виступу до 10 хв.).
15.00 – 15.45 – екскурсія по музею т.Г. Шевченка.
15.45 – 16.00 – записи до книги вражень.
16.00 – 17.00 – обід.
17.00 – 18.00 – екскурсія по каневу, від’їзд учасників конференції.

сЕКЦІЙНІ зАсІДАННя
секція 1. Феномен тараса Шевченка в українській та світовій цивілізації та 
культурі.
секція 2. освітні проекції шевченківського дискурсу.
секція 3. «Шевченкознавство в діаспорі».
секція 4. творчість тараса Шевченка в пісенному і образотворчому вимірі.

ПлЕНАРНЕ зАсІДАННя
Головують:
Ворончук І. О., к. і. н., доц., в. о. директора національного науково-дослідного 
інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки 
україни;
Тулін В. І., генеральний директор Шевченківського національного заповідника.
якименко О.В., начальник управління наукової діяльності Мон україни.

ПРИВІТАННя УЧАсНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тулін Василь Іванович, генеральний директор Шевченківського національного 
заповідника.
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Ворончук Ірина Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, в. о. директора 
нндіуві.
якименко Олександр Васильович, начальник управління наукової діяльності 
Мон україни.

Доповіді:
Брижицька світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, заступник 

генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного 
заповідника. Значення постаті Тараса Шевченка в сучасному українському 
суспільстві.

Гальченко сергій Анастасійович, кандидат філологічних наук, 
заступник директора інституту літератури ім. т.Г. Шевченка нан україни. До 
історії створення ілюстрування та авторизації рукописної збірки «Wirszy 
T. Szewczenka».

левітас Фелікс львович, доктор історичних наук, професор»завідувач 
кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання інституту 
післядипломної педагогічної освіти київського університету імені Бориса 
Грінченка. Історико-літературна спадщина Тараса Шевченка і сучасність.

Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри етики та естетики національного педагогічного університету 
імені М. драгоманова. Творча свобода художника Тараса Шевченка.

Перевальський Василь Євдокимович, дійсний член (академік) 
національної академії мистецтв україни, доцент, завідувач кафедри графічних 
мистецтв національної академії образотворчого мистецтва і архітектури,  
народний художник україни. Шевченко-художник.

лебединська Тетяна Миколаївна (м. санкт-петербург, російська 
Федерація), кандидат філософських наук, професор. Геній серед геніїв.

Пономаренко Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, завідувач 
відділу української філології нндіуві. Тарас Шевченко у програмах з української 
мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Вовк Віра (Віра Остапівна селянська, м. Ріо-де-Женейро, Бразилія) 
письменниця, літературознавець, перекладач, доктор філософії державного 
університету ріо-де-Жанейро. Зустріч ідей у творах Тараса Шевченка та 
Антоніо де Кастро Алвеса.

Єрмоленко світлана яківна, доктор філологічних наук, професор, член-
кореспондент нану. Мотив-концепт ХАТА в поетичній мові Тараса Шевченка.

Мушинка Микола Іванович (м. пряшів, словаччина), академік нану, 
професор. Шевченкіана в Музеї визвольної боротьби у Празі.

Чайковський Маріано (Бразилія), почесний консул україни в м. паранагуа 
Федеративної республіки Бразилія. Тарас Шевченко – поет України.

Коротя-Ковальська Валентина Павлівна, старший науковий співробітник 
відділу культурологічних досліджень нндіуві, народна артистка україни. 
Українська народна пісня у творчості Тараса Шевченка.
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секція 1
ФЕНОМЕН ТАРАсА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНсьКІЙ  

ТА сВІТОВІЙ ЦИВІлІзАЦІЇ ТА КУльТУРІ

Головують:
Ворончук І.  О., к. і. н., доц., в. о. директора національного науково-дослідного 
інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки україни;
Фігурний  Ю.с., кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології 
нндіуві.
Секретар:
Кухар В.В., аспірантка нндіуві.

Виступи:
Баран Володимир Данилович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 
нан україни, провідний науковий співробітник відділу української етнології 
нндіуві. Тарас Шевченко і прадавня історія України.

Баран Ганна Василівна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені к. д. ушинського. Вислови з Біблії в поетичних молитвах 
Тараса Шевченка.

Басиста Ніна Михайлівна, старший науковий співробітник Шевченківського 
національного заповідника, ярмош Тетяна Володимирівна, науковий співробітник 
Шевченківського національного заповідника. Шевченкіана в фондах музею «Народне 
декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника.

Беззуб Юрій Віленович, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання, методист з українознавства науково-методичного центру 
суспільствознавства та українознавства інституту післядипломної педагогічної освіти 
київського університету імені Бориса Грінченка. Шевченкознавчі розвідки Бориса 
Грінченка.

Бибик світлана Павлівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник 
інститут української мови нан україни. Комунікати  усності  в поемах Тараса 
Шевченка.

Брижицька світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, заступник генерального 
директора з наукової роботи, Шевченківський національний заповідник. Шевченкове 
слово у мовному самовизначенні українців.

Буряк лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, український інститут 
національної пам’яті, завідувач відділу. Наукова Шевченкіана 1920-х років: спроби 
деконструкції Шевченківського канону.

Висовень Оксана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
та культури україни «двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія сковороди». Вплив творчості Тараса Шевченка на 
формування світогляду українських євангельських християн-баптистів.
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Владимирова Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури навчально-наукового інституту філології сумського 
державного педагогічного університету імені а. с. Макаренка. Чужина як духовний 
антисвіт у поезії Тараса Шевченка.
Волинець Надія Іларіонівна, вчений секретар державного історико-архітектурного 
заповідника у м.  Бережани, заслужений працівник культури україни. Пам’ятники 
Тарасу Шевченку на землях Галичини.
Воропаєва Тетяна сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник, керівник наукової групи «етнологія» центру українознавства, 
центр українознавства філософського факультету кну імені тараса Шевченка. Слово 
Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації.
Гайда лариса Анатоліївна, методист науково-методичної лабораторії виховної 
роботи і формування культури здоров’я, комунальний заклад «кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського». 
Розробка та реалізація проекту «Кіровоградщина – Кобзареві».
Гай-Нижник Павло Павлович, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу української історії  нндіуві. Шевченківські домінанти 
культурно-освітньої роботи в легіоні Українських січових стрільців (УСС).
Гальонка Олексій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, чернігівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к.д.ушинського, ланько 
Надія Олексіївна, відмінник освіти україни. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка. 
Проблеми української школи.
Ганжуров Юрій семенович, доктор політичних наук, професор, заступник 
директора нндіуві. Суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка як домінанта 
становлення нового етапу української історичної науки.
Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
українознавства уманського державного педагогічного університету імені павла 
тичини, Гончарук Віталій Володимирович, інженер-дослідник і категорії 
національного дендрологічного парку «софіївка» нан україни. Образ Божої 
Матері у творчості Тараса Шевченка.
Горенко лариса Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, старший 
науковий співробітник відділу культурологічних досліджень нндіуві. Тарас 
Шевченко та родина Білозерських.
Гримич Марина Віллівна, доктор історичних наук, професор. Шевченкознавчі 
розвідки Вілля Гримича.
Грудевич Тетяна Вадимівна, науковий співробітник ніез «переяслав», Шкіра 
людмила Миколаївна, старший науковий співробітник ніез «переяслав». Церква 
Св. Георгія с. Андруші Переяславського повіту Полтавської губернії – погляд через 
століття.
Губський сергій Іванович, молодший науковий співробітник відділу української 
історії нндіуві. Значення творчості Т.Г. Шевченка для пробудження національної 
самосвідомості військовослужбовців українських армій у період національно-
демократичної революції 1917–1921 рр.
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Гула Володимир Дмитрович, завідувач аспірантури нндіуві. Образ Тараса 
Шевченка в радянському суспільно-політичному дискурсі кінця 1930 – початку 
1940-х років.
Гулай Альона Анатоліївна, молодший спеціаліст відділу культурно-виховної 
та інформаційної роботи факультету навчання іноземних громадян київського 
національного університету імені тараса Шевченка. Шевченкознавчий дискурс Івана 
Дзюби. Аспекти дослідження.
Дейниченко Наталія Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови навчально-наукового інституту філології сумського державного 
педагогічного університету імені а. с. Макаренка. Концепт хата на матеріалі 
«Малого Кобзаря» Т. Шевченка.
Дембіцький станіслав семенович, старший науковий співробітник Музею заповіту 
т.Г.Шевченка, національний історико-етнографічний заповідник «переяслав». 
Шевченківський простір. Український контекст. Садиба А. О. Козачковського.
Денисюк сергій Петрович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови, літератури та культури нтуу (кпі). Шевченко як інтелектуальна проблема: 
погляд Юрія Шевельова.
Дзюба Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедри філологічних 
дисциплін чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  
Т. Г. Шевченко і формування національної ідентичності українців.
Дідух людмила Валентинівна, кандидат історичних наук, вчений секретар нндіуві. 
Дослідницька праця Тараса Шевченка у контексті становлення академічного 
дискурсу української науки ХІХ століття.
Єременко Оксана Романівна, кандидат філолологічних наук, доцент кафедри 
української літератури сумського державного педагогічного університету 
ім. а. с. Ма каренка. Прояви народного характеру в поемі Тараса Шевченка «Якби 
тобі довелося».
Єрмашов Тарас Васильович, пошукач інституту української археографії 
та джерелознавства ім.  М.с.  Грушевського нан україни. Сергій Єфремов – 
шевченкознавець.
зайцева Інна Веніамінівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української словесності та культури, національний університет державної податкової 
служби. Роль Тараса Шевченка у формуванні української національної ідеї.
зеленчук Іван Михайлович, старший науковий співробітник відділення «Філія 
Гуцульщина» нндіуві. Поезії Параски Плитки-Горицвіт, присвячені Т.Шевченку.
Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу 
освітніх технологій нндіуві. Проекції націософської концепції Т.  Шевченка на 
формування сучасної української політичної нації.
Калінкіна світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, севастопольська філія 
черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Шевченко 
крізь століття (монументальна пам’ять).
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Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора 
інституту філології з наукової роботи, доцент кафедри української літератури  
ім. а.с. Макаренка. Фольклорні ремінісценції у творах Тараса Шевченка періоду 
«трьох літ».

Клименко Оксана Михайлівна, магістрантка наукМа. Відзначення річниць 
Т.Шевченка в контексті радянських свят.

Ковтун Віра Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства, дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка в. лазаряна. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка як 
віддзеркалення епохи.

Кононенко Алла Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу освітніх 
технологій нндіуві. Громадсько-політична діяльність Т. Шевченка.

Коць Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник 
відділу стилістики та культури мови, інститут  української мови нан україни. Тарас 
Шевченко і становлення літературної норми.

Кравченко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури запорізького національного університету. Образ Тараса 
Шевченка в романі Уразака Бекбаулова «Тарас на Аралі».

Крисаченко Валентин семенович, доктор філософських наук, професор, завідувач 
відділу геополітики та глобалістики нндіуві. Основні мотиви сакралізації природи 
у творчості Тараса Шевченка.

Кузьменко  Андрій Володимирович, учений секретар національного історико-
етнографічного заповідника  «переяслав». Місце історичних та суспільно-
політичних поглядів Тараса Шевченка у процесі формування української 
національної самосвідомості.

Кухар Вікторія Віталіївна, аспірантка відділу української етнології нндіуві. 
Творчість Тараса Шевченка в українській неформальній субкультурі.

Кухарєва Наталія Михайлівна, завідувач Музею заповіту т. Г.  Шевченка, 
національний історико-етнографічний заповідник «переяслав». Поема Т.Г. Шевченка 
в історико-літературному контексті.

лєбєдєва Юлія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу геополітики та глобалістики нндіуві. Шевченкова спадщина 
як чинник утвердження державності України.

литвин Микола Романович, доктор історичних наук, професор, директор інституту 
українознавства ім. і.крип’якевича нан україни. Образ Тараса Шевченка в 
історичній пам’яті галичан.

логвіненко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії літературної освіти інституту педагогіки напн україни. 
Традиції баладної романтики Т.  Шевченка як джерела сучасного українського 
фентезі.
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Мартинець лілія Асхатівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
управління освітою, донецький національний університет. Виховання та реалізація 
духовно-моральної особистості на сучасному етапі.

Матюшкіна Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, чернігівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к.д. ушинського, 
завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання. Чернігівська 
поетична Шевченкіана.

Нагірний Микола зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, нововолинський факультет 
тернопільського національного університету, савчук Олександр Вікторович, 
начальник відділу матеріально-технічного постачання тов «скай» (м.нововолинськ). 
Постать Т. Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі.

Наливайко сергій степанович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу української етнології нндіуві. Тарас Шевченко і Рабіндранат 
Тагор: славетні сини України й Індії.

Науменко лідія Григорівна, науковий співробітник відділу науково-дослідних 
комунікацій нндіуві. Шевченкознавство на сторінках часопису «Україна у 
світовій історії».

Ожоган лілія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови, літератури та культури нтуу (кпі). Образ Тараса Шевченка у 
щоденникових записах Євгена Маланюка.

Оксентюк Наталія Володимирівна, асистент, національний університет водного 
господарства та природокористування (м. рівне). Місце Тараса Шевченка у генезі 
національної рефлексії української інтелігенції.

Орлова Надія Іванівна, завідувач літературно-меморіального будинку-музею 
т.Г. Шевченка (м. київ). До історії призначення Тараса Шевченка вчителем в 
Університеті Св. Володимира.

Осадча Наталія сергіївна, науковий співробітник відділу української філології 
нндіуві. Роль творчості Тараса Шевченка у дослідженні  української мови як 
одного з чинників національної консолідації.

Отрошко любов Григорівна, молодший науковий співробітник відділу української 
етнології нндіуві. Образи природного довкілля України у художній творчості 
Тараса Шевченка.

Павленко Марина степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української літератури та українознавства уманського державного педагогічного 
університету імені павла тичини. Продовження державотворчих ідей «Великого 
льоху» у «Золотому гомоні» Павла Тичини.

Павлик Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник національного 
історико-етнографічного заповідника «переяслав». Одяг як смисловий акцент 
художньої інтерпретації образу в житті та творчості Тараса Григоровича 
Шевченка.
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Прилуцький Кирило Володимирович, аспірант кафедри історії та  політології, 
національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Хаі». 
Самоактуалізація особистості як корелянт цивілізаційно-культурних  
трансформацій соціуму.

Присяжна Тетяна Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу української 
етнології нндіуві. Сприйняття природи як фактор творчої біографії Тараса 
Шевченка: філософський аналіз.

Ренке Тетяна леонідівна, завідувач відділу науково-дослідних комунікацій нндіуві. 
Життя і творчість Т.Шевченка на сторінках зарубіжної преси.

салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, доцент. Ретроспекція творчості 
Тараса Шевченка в україномовній окупаційній пресі 1941–1944 рр.

сафонов Юрій Миколайович, начальник відділу соціально-гуманітарної освіти,  
відділення змісту вищої освіти Мон україни. Тарас Шевченко і сучасність.

семенова Оксана Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 
науково-дослідних комунікацій нндіуві. Мемуаристика Тараса Шевченка як 
джерело вивчення біографії поета.

семенюк Ольга Іванівна, старший викладач української мови та літератури 
кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки, відокремлений структурний 
підрозділ – канівський гуманітарний інститут уманського державного педагогічного 
університету імені павла тичини. Тарасове слово – стимул до розвитку української 
нації.

сізова Ксенія леонідівна, доктор філологічних наук, професор кафедри філології 
та видавничої справи, кременчуцький національний університет імені Михайла 
остроградського. Контрастні образи братів у повісті Тараса Шевченка 
«Близнюки»: визначення національного ідеалу.

січкар світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
практичного мовознавства, уманський державний педагогічний університет імені 
павла тичини. Лінгвістична кодифікація лексики Тараса Шевченка, релевантної 
для літературної мови.

склярова Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу української 
історії нндіуві. Т.Шевченко у суспільно-політичних поглядах української 
інтелігенції (на прикладі Д.Донцова).

смольницька Ольга Олександрівна, кандидат філософських наук, науковий 
співробітник відділу української філології нндіуві. Компаративний аналіз 
маріології у поемі Т. Шевченка «Марія» і релігійній ліриці М. Кузміна.

сокирко Анна Миколаївна, кандидат філософських наук, старший викладач, івано-
Франківський національний медичний університет. Кордоцентризм як ментальна 
детермінанта творчості Тараса Шевченка.

сцібан Олександр Євгенович, молодший науковий співробітник відділу науково-
дослідних комунікацій нндіуві. Рефлексії природи у поезії Т.Шевченка як генетичне 
відчуття рідного довкілля.
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Танана Раїса Василівна, завідувач відділу «історія Шевченкової могили» 
Шевченківського національного заповідника. Представники слов’янських народів на 
Шевченковій могилі.

Ткаченко лариса Іванівна, науковий співробітник відділу науково-дослідних 
комунікацій нндіуві. Творчість Т. Шевченка і сучасність.

Ткаченко Наталія Григорівна, завідувач науково-дослідного відділу, Музей історії 
української православної церкви, національний історико-етнографічний заповідник 
«переяслав», Жам Олена Михайлівна, завідувач науково-дослідного відділу, Музей 
Хліба, національний історико-етнографічний заповідник «переяслав». До історії 
закладення парку на честь 150-річчя Т. Г. Шевченка у Переяславі.

Толочко Денис Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
відділу української історії нндіуві. Шевченкознавство і національне відродження 
на початку ХХ ст.

Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 
напну, директор іітзо, завідувач відділу української історіографії інституту 
історії нану. Історіографія Тараса Шевченка в контексті становлення сучасного 
українського гранднаративу.

Фєсік Олена Ігорівна, учасник конференції. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка та 
сучасна освіта.

Фігурний Юрій степанович, кандидат історичних наук, завідувач відділу української 
етнології нндіуві. Цинічне цькування особистості і творчості Тараса Шевченка 
в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі книг О. Бузини).

хоменко Олександр Анатолійович, науковий співробітник відділу української 
філології нндіуві. Українознавча природа універсалізму Шевченкового «Кобзаря».

Цебро Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук, молодший науковий 
співробітник відділу української філології нндіуві. Використання образу та 
творів Т. Шевченка для підтримання духовних сил українського народу під час 
радянсько-німецької війни 1941 – 1945 рр.

Ціватий В’ячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, заслужений 
працівник освіти україни, перший проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи дипломатичної академії україни при Мзс україни. Тарас Шевченко (1814–
1861) та його дієве слово на світових просторах: націєтворчий і інституційно-
дипломатичний аспект.

Чайковський Анатолій степанович, доктор історичних наук, професор, директор 
національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. 
Постать Тараса Шевченка в українській історії.

Черняк Ірина Володимирівна, здобувач кнукіМ, в.о завідувача науково-
дослідного відділу «Музей хліба», національний історико-етнографічний заповідник 
«переяслав». Переяславський край у житті Тараса Григоровича Шевченка: погляд 
через століття.
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Чирков Олег Адольфович, науковий співробітник відділу української етнології 
нндіуві. Діяльність вікіпедичної спільноти на початку ХХІ  ст. щодо 
упорядкування, зберігання, оновлення й поширення у світі знань про Тараса 
Шевченка слов’янськими мовами. 

Чмільова світлана Віталіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий 
співробітник відділу української філології нндіуві, Царенко Олег Анатолійович, 
вчитель історії вищої категорії Глобинської зоШ №3 (м. Глобино, полтавська область). 
Художня спадщина Тараса Шевченка як джерело історичних знань на уроці історії 
України.

Чубик Юлія Ігорівна, науковий співробітник відділу історичних пам’яток нндіуві. 
Польська рецепція творчості Шевченка у другій половині ХІХ ст.

Шевченко Володимир Федорович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу української історії нндіуві. Полум’яне слово Великого Кобзаря в перших 
боях з фашизмом у ХХ столітті.

Шкіра людмила Миколаївна, старший науковий співробітник ніез «переяслав». 
Церква Св. Георгія с. Андруші Переяславського повіту Полтавської губернії – погляд 
через століття.

Шкрібляк Петро Васильович, завідувач відділення «Філія Гуцульщина» нндіуві. 
Історія вшанування пам’яті Тараса Шевченка на Прикарпатті.

ясько Ростислав Олександрович, молодший науковий співробітник відділу науково-
дослідних комунікацій нндіуві. Постать Тараса Шевченка в електронних ЗМІ.

ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор, 
національний університет біоресурсів і природокористування україни. 
Екзистенційна опозиція «Людина-Доля» в поетичній спадщині Т. Шевченка.

секція 2.
ОсВІТНІ ПРОЕКЦІЇ ШЕВЧЕНКІВсьКОГО ДИсКУРсУ

Головують: 
Бойко світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник відділу освітніх технологій нндіуві;
Брижицька світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, заступник генерального 
директора з наукової роботи, Шевченківський національний заповідник.
Секретар:
Кононенко Алла Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу освітніх 
технологій нндіуві.

Виступи:
Бабенко Олена сергіївна, вчитель української мови і літератури, новокостянтинівська 
загальноосвітня школа і-ііі ступенів Братської районної ради Миколаївської області. 
Гендерна соціалізація підлітків (на основі аналізу поеми Тараса Григоровича 
Шевченка «Катерина»).
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Баран Іван Миронович, студент і  курсу філологічного факультету чернігівського 
національного педагогічного університету імені тараса Шевченка. Релігійна лексика 
в поетичних творах Тараса Шевченка.

Бойко світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник відділу освітніх технологій нндіуві. Тарас Шевченко про освіту та 
сімейне виховання.

Ведмідь Ірина Григорівна, учитель української мови та літератури корсунь-
Шевченківської зсШ № 5 черкаської обл., учитель-методист. Естетична концепція 
людини у творчості Т. Шевченка.

Веренич лариса, викладач, красноградський коледж комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. 
Т. Шевченко − духовний натхненник нації.

Воронцова Раїса Іллівна, викладач, вп «стахановський педагогічний коледж лну 
імені тараса Шевченка». Невмируща сила Слова Кобзаря.

Герман Наталія Іванівна, старший викладач кафедри прикладної психології, 
черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Образ Бога як 
найвищої істини і правди, верховного суду над «беззаконієм і злом» у творчості 
Тараса Григоровича Шевченка.

Грона Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач прилуцького 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім.  і.  Я.  Франка. Літературна спадщина  
Т. Г. Шевченка в навчанні учнів молодшого шкільного віку.

Дворніцька лідія Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу освітніх 
технологій нндіуві. Використання постаті Т. Шевченка у виховній роботі (на 
прикладі аналізу конкурсів ім. Т. Шевченка).

Донченко Юлія Вікторівна, викладач суспільних дисциплін, комунальний заклад 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», леонова Ольга Анатоліївна, 
викладач української мови і літератури, комунальний заклад «Білоцерківський 
гуманітарно-педагогічний коледж». Т.Г. Шевченко, його однодумці і Білоцерківщина: 
факт чи гіпотеза?

Дудар Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри методики 
суспільно-гуманітарної освіти та виховання інституту післядипломної педагогічної 
освіти київського університету імені Бориса Грінченка. «Постать Тараса Шевченка 
у виховній роботі освітніх закладів».

Ємець Олена Григорівна, викладач вп «стаханівський педагогічний коледж лну 
імені тараса Шевченка». Особенности стиля русских повестей Тараса Григорьевича 
Шевченко.

Ільницький Микола Дмитрович, студент історичного факультету «двнз» переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди». 
Використання релігійних мотивів поезій Т.  Шевченка у православній духовній 
освіті в період незалежності України.
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Клименко Надія Михайлівна, науковий співробітник відділу української філології 
нндіуві. Порівняльний аналіз «Букваря» Т.Шевченка та «Абетки» П.Литвинової-
Бартош.
Климчук Віталіна Миколаївна, старший викладач кафедри іноземної мови, 
державний університет телекомунікацій. Чим є Т.Г.Шевченко для мене для України 
на сьогодні?
любченко Марія Володимирівна, учасник конференції. Шевченкове слово як засіб 
формування ціннісного відношення до материнства у сучасної молоді.
лященко Марина Борисівна, викладач української філології, комунальний вищий 
навчальний заклад «Бериславський  педагогічний коледж імені в. Ф. Беньковського» 
Херсонської обласної ради. Осмислення Шевченкових заповітів у творчості Миколи 
Братана.
Мартинишина Наталія Борисівна, учитель української мови і літератури, заступник 
директора з нвр Голосківської зоШ і-ііі ст. летичівського району Хмельницької 
області. Т.Г.Шевченко на Поділлі.
Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра методики 
суспільно-гуманітарної освіти та виховання, інститут післядипломної педагогічної 
освіти, київський  університет імені Бориса Грінченка. Популяризація спадщини 
Тараса Шевченка засобами шкільної бібліотеки.
Мінченко Тамара Антонівна, методист українознавства науково-методичного 
центру виховної роботи інституту післядипломної педагогічної освіти чернівецької 
області. Вшановуємо пам’ять Шевченка.
Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, директор педагогічного 
музею напн україни, Малород Аліна Федорівна, старший науковий співробітник 
педагогічного музею напн україни. виставка «Кобзаревий «Буквар» (педагогічні 
ідеї Тараса Шевченка).
Налужна Галина Михайлівна, вчитель української мови та літератури, комунальний 
заклад «дніпродзержинська зоШ № 9 м.  дніпродзержинськ дніпродзержинської 
міської ради». Просторовий космос поезії Тараса Шевченка.
Нестеренко лідія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін та методики їх викладання, чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені к.д.ушинського. Українська історія в 
творчості Т.Г. Шевченка.
Овчаренко Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
прикладної психології, черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького. Архетип Матері у творчості Т. Г. Шевченка.
Паршина Оксана Олександрівна, викладач вп «стахановський педагогічний коледж 
лну імені тараса Шевченка». Феномен Шевченкового слова.
Пономарьова любов Миколаївна, почесний професор Міжнародної академії 
креативної педагогіки, зав. секцією основ психології, педагогіки та етики кафедри 
українознавствa, вінницький національний медичний університет ім. М.і.пирогова. 
Шевченкова мрія.
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севастьянова Ольга Анатоліївна, викладач культурології вп «лисичанський 
педагогічний коледж луганського національного університету імені тараса Шевченка». 
Безперечний геній планетарного масштабу.

сергієнко лариса Василівна, викладач, відокремлений підрозділ «лисичанський 
педагогічний коледж» луганського національного університету імені тараса Шевченка. 
Творчість Тараса Шевченка – джерело наснаги нових поколінь.

сердюк Марія Володимирівна, магістрантка факультету дошкільної і початкової 
освіти Глухівського національного педагогічного університету ім.  о.  довженка. 
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі поетичної спадщини 
Тараса Григоровича Шевченка.

стельникович Марія Василівна, студентка історичного факультету двнз «переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди». 
Використання творчості Т.  Шевченка у педагогічній діяльності українського 
вчительства 20–30-х рр. ХХ ст.

Удрас Володимир хейнович, студент історичного факультету двнз «переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди». 
Шевченкове слово як вагомий чинник формування державницького світогляду 
Р. Шухевича.

Шабі світлана Василівна, викладач української мови, методики навчання української 
мови, красноградський коледж комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради. Роль Т.Г. Шевченка у формуванні 
національної самосвідомості українців.

Шуліка людмила Володимирівна, відокремлений підрозділ «лисичанський 
педагогічний коледж» луганського національного університету імені тараса 
Шевченка». Вивчення творчості Тараса Шевченка у школі засобами проектної 
методики.

яковенко Тамара Вікторівна, викладач-методист української мови і літератури 
Богуславського гуманітарного коледжу ім. і.с.нечуя-левицького. Формування 
інтересу до особистості та творчості Тараса Шевченка в сучасного молодого 
українця.

секція 3.
ШЕВЧЕНКОзНАВсТВО В ДІАсПОРІ

Головують:
лебединська Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, професор (м. санкт-
петербург, рФ);
Пономаренко  Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, завідувач відділу 
української філології нндіуві.
Секретар:
Клименко Надія Михайлівна, науковий співробітник відділу української філології 
нндіуві.
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Виступи:

Гула Оксана Григорівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу всесвітньої історії нндіуві. Творчість Т. Шевченка у хорватському науково-
культурному просторі.

Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна, молодший науковий співробітник відділу 
української етнології нндіуві. Дослідження життя і творчості Тараса Шевченка 
вченими-українознавцями Східної Словаччини.

Ілюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу всесвітньої історії нндіуві. Постать Тараса Шевченка у сучасному 
соціогуманітарному просторі Грецької Республіки.

Климчук Андрій Миколайович, журналіст, то «Мистецькі грані». Тарас Шевченко в 
перших польських студіях (до 1939 року).

Коваль Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
історії Білорусії і політології Білоруського державного технологічного університету 
(м.  Мінськ, республіка Білорусь). Постаць Тараса Шаўчэнкa для міжваеннай 
беларускай эміграцыйнай хвалі.

Краснодемська Ірина Йосипівна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу української історії нндіуві. «Кобзар» поза межами страху: 
шевченкознавчий дискурс української діаспори.

Петриченко Катерина Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу 
використання інформації документів центрального державного архіву зарубіжної 
україніки. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка українськими емігрантами (за 
документами ЦДАЗУ).

Пшенко Аліна Валеріївна, перекладач, CSC s.r.o (м. прага, чехія). Творчество Тараса 
Григорьевича Шевченко в культурном контексте Чехии.

Черниенко Денис Аркадьевич, кандидат исторических наук, доцент, руководитель 
научно-методического центра по изучению славянских языков и культур уфимского 
филиала Московского государственного гуманитарного университета им. 
М.а. Шолохова. Аральскими дорогами Кобзаря: сохранение исторической памяти 
о Шевченко в современном Казахстане.

Шевченко Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу всесвітньої історії нндіуві. Тарас Шевченко в сучасній 
німецькій україністиці (дослідний проект Гуманітарного центру досліджень 
історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцизького   університету   
«Der ukrainische Dichter Taras Ševčenko als lieu de mémoire von 1960 bis heute»).

ярошинський Олег Богданович, провідний науковий співробітник відділу 
української історії нндіуві. Тарас Шевченко в духовному житті української 
діаспори.
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секція 4.
ТВОРЧІсТь ТАРАсА ШЕВЧЕНКА В ПІсЕННОМУ  

І ОБРАзОТВОРЧОМУ ВИМІРІ
Головують:
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна, старший науковий співробітник відділу 
культурологічних досліджень нндіуві, народна артистка україни;
Перевальський Василь Євдокимович, дійсний член (академік) національної академії 
мистецтв україни, завідувач кафедри графічних мистецтв національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник україни, доцент.
Секретар:
Отрошко  л.Г., молодший науковий співробітник відділу української етнології 
нндіуві.
Виступи:
Беленченко лідія Федорівна, викладач-методист, Харківській індустріально-
педагогічний технікум, Мамічева Антоніна Василівна, викладач, Харківській 
індустріально-педагогічний технікум. Шевченко-Пророк.
Богдан Ірина Миколаївна, викладач, Харківській індустріально-педагогічний 
технікум,  Громова Тетяна Григорівна, викладач, Харківській індустріально-
педагогічний технікум. Творчість Т.Г.Шевченка як чинник формування духовно-
моральної культури майбутніх спеціалістів, майстрів виробничого навчання. 
зарецький Олексій Вікторович, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу культурологічних досліджень нндіуві. Вітраж 1964 року 
«Шевченко. Мати» у Київському університеті ім. Т.Шевченка  як культурний та 
ідеологічний феномен.
зеленчук ярослав Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділення «Філія Гуцульщина» нндіуві. Образ Т.Шевченка в народній 
культурі та мистецтві Гуцульщини.
Калюжний Євгеній Вікторович, Нестаренко Марина сергіївна, Пікалова Ганна 
Олександрівна – студенти Харківського індустріально-педагогічного технікуму. 
Сучасний досвід творчого прочитання Т.Шевченка.
Молочко світлана Рашитівна, аспірант кафедри української мови і літератури 
чернігівського національного педагогічного університету  імені т. Г. Шевченка; 
старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, 
чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. д. ушин-
ського. Вивчення поетичної творчості Т. Г. Шевченка в музичному аспекті.
Росул Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії україни 
двнз «ужгородський національний університет». Рецепція поезії Т.Г.Шевченка у 
творчості закарпатських композиторів.
яницька Євгенія Юріївна, Перець сергій Олександрович, Мазепа Ірина Юріївна – 
студенти Харківського індустріально-педагогічного технікуму. Шевченко сьогодні.
ярош любов Василівна, учасник конференції. Сучасна музична шевченкіана у 
мистецькій спадщині композиторів Черкащини.
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співробітник відділення «Філія Гуцульщина» нндіуві, секція 4.

59. Ілюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу всесвітньої історії нндіуві, секція 3.

60. Ільницький Микола Дмитрович, студент історичного факультету «двнз 
переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
сковороди», секція 2.

61. Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
відділу освітніх технологій нндіуві, секція 1.

62. Калінкіна світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, севастопольська 
філія черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, секція 1.

63. Калюжний Євгеній Вікторович, студент Харківського індустріально-
педагогічного технікуму, секція 4.

64. Кириленко Надія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник 
директора інституту філології з наукової роботи, доцент кафедри української 
літератури ім. а.с. Макаренка, секція 1.

65. Клименко Надія Михайлівна, науковий співробітник відділу української 
філології нндіуві, секція 2.

66. Клименко Оксана Михайлівна, магістрантка наукМа, секція 1.
67. Климчук Андрій Миколайович, журналіст, то «Мистецькі грані», секція 3.
68. Климчук Віталіна Миколаївна, старший викладач кафедри іноземної мови, 

державний університет телекомунікацій, секція 2.
69. Коваль Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії Білорусії і політології Білоруського державного технологічного 
університету, м. Мінськ, республіка Білорусь, секція 3.

70. Ковтун Віра Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка в. лазаряна, секція 1.

71. Кононенко Алла Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу 
освітніх технологій нндіуві, секція 1.

72. Коротя-Ковальська Валентина Павлівна, народна артистка україни, 
старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень нндіуві, 
учасник пленарного засідання.

73. Коць Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник 
відділу стилістики та культури мови, інститут  української мови нан україни, секція 1.

74. Кравченко Валентина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української літератури запорізького національного університету, секція 1.

75. Краснодемська Ірина Йосипівна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу української історії нндіуві, секція 3.

76. Крисаченко Валентин семенович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач відділу геополітики та глобалістики нндіуві, секція 1.

77. Кузьменко  Андрій Володимирович, учений секретар національного 
історико-етнографічного заповідника «переяслав», секція 1.
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78. Кухар Вікторія Віталіївна, аспірантка відділу української етнології 
нндіуві, секція 1.

79. Кухарєва Наталія Михайлівна, завідувач Музею заповіту т. Г.  Шевченка, 
національний історико-етнографічний заповідник «переяслав», секція 1.

80. ланько Надія Олексіївна, відмінник освіти україни, секція 1
81. лебединська Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, професор, 

м. санкт-петербург, російська Федерація, учасник пленарного засідання.
82. левітас Фелікс львович, завідувач кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти та виховання інституту післядипломної педагогічної освіти 
київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор), 
учасник пленарного засідання.

83. леонова Ольга Анатоліївна, викладач української мови і літератури, 
комунальний заклад «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», секція 2.

84. лєбєдєва Юлія Олександрівна, кандидат історичних наук старший науковий 
співробітник відділу геополітики та глобалістики нндіуві, секція 1.

85. литвин Микола Романович, доктор історичних наук, професор, директор 
інституту українознавства ім. і. крип’якевича нан україни, секція 1.

86. логвіненко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії літературної освіти інституту педагогіки напн 
україни, секція 1.

87. любченко Марія Володимирівна, учасник конференції, секція 2.
88. лященко Марина Борисівна, викладач української філології, 

комунальний вищий навчальний заклад «Бериславський  педагогічний коледж імені 
в. Ф. Беньковського» Херсонської обласної ради, секція 2.

89. Мазепа Ірина Юріївна, студентка Харківського індустріально-педагогічного 
технікуму, секція 4.

90. Малород Аліна Федорівна, старший науковий співробітник педагогічного 
музею напн україни, секція 2.

91. Мамічева Антоніна Василівна, викладач, Харківській індустріально-
педагогічний технікум, секція 4.

92. Мартинець лілія Асхатівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри управління освітою, донецький національний університет, секція 1.

93. Мартинишина Наталія Борисівна, учитель української мови і літератури, 
заступник директора з нвр Голосківської зоШ і–ііі ст. летичівського району 
Хмельницької області, секція 2.

94. Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 
методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання, інститут післядипломної 
педагогічної освіти київський  університет імені Бориса Грінченка, секція 2.

95. Матюшкіна Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
к.д.  ушин ського, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання, секція 1.

96. Мінченко Тамара Антонівна, методист українознавства науково-
методичного центру виховної роботи інституту післядипломної педагогічної освіти 
чернівецької області, секція 2.
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97. Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, директор 
педагогічного музею напн україни, секція 2.

98. Молочко світлана Рашитівна, аспірант кафедри української мови і літера-
тури чернігівського національного педагогічного університету  імені т. Г. Шевченка 
(заочна форма); старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені к. д. ушинського, секція 4.

99. Мушинка Микола Іванович (пряшів, словаччина), академік нану, 
професор, учасник пленарного засідання.

100. Нагірний Микола зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, нововолинський факультет 
тернопільського національного університету, секція 1.

101. Наливайко сергій степанович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу української етнології, нндіуві, секція 1.

102. Налужна Галина Михайлівна, вчитель української мови та літератури, 
комунальний заклад «дніпродзержинська зоШ № 9 м.  дніпродзержинськ 
дніпродзержинської міської ради», секція 2.

103. Науменко лідія Григорівна, науковий співробітник відділу науково-
дослідних комунікацій нндіуві, секція 1.

104. Нестеренко лідія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
суспільних дисциплін та методики їх викладання, чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені к.д. ушинського, секція 2.

105. Нестаренко Марина сергіївна, студентка Харківського індустріально-
педагогічного технікуму, секція 4.

106. Овчаренко Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
прикладної психології черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, секція 2.

107. Ожоган лілія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови, літератури та культури нтуу (кпі), секція 1.

108. Оксентюк Наталія Володимирівна, асистент, національний університет 
водного господарства та природокористування, м. рівне, секція 1.

109. Орлова Надія Іванівна, завідувач літературно-меморіального будинку-
музею т.Г. Шевченка (м. київ), секція 1.

110. Осадча Наталія сергіївна, науковий співробітник відділу української 
філології нндіуві, секція 1.

111. Отрошко любов Григорівна, молодший науковий співробітник відділу 
української етнології нндіуві, секція 1.

112. Павленко Марина степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
української літератури та українознавства уманського державного педагогічного 
університету імені павла тичини, секція 1.

113. Павлик Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник національного 
історико-етнографічного заповідника «переяслав», секція 1.

114. Паршина Оксана Олександрівна, викладач вп «стахановський педагогічний 
коледж лну імені тараса Шевченка», секція 2.

115. Перевальський Василь Євдокимович, завідувач кафедри графічних 
мистецтв національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, дійсний 
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член (академік) національної академії мистецтв україни, народний художник україни, 
доцент, учасник пленарного засідання.

116. Перець сергій Олександрович, студент Харківського індустріально-
педагогічного технікуму, секція 4.

117. Петриченко Катерина Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу 
використання інформації документів центрального державного архіву зарубіжної 
україніки, секція 3.

118. Пікалова Ганна Олександрівна, студентка Харківського індустріально-
педагогічного технікуму, секція 4.

119. Пономаренко Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, завідувач 
відділу української філології нндіуві, учасник пленарного засідання.

120. Пономарьова любов Миколаївна, почесний професор Міжнародної 
академії креативної педагогіки, завідувач секцією основ психології, педагогіки та 
етики кафедри українознавствa вінницького національного медичного університету 
ім. М.і.пирогова, секція 2.

121. Прилуцький Кирило Володимирович, аспірант кафедри історії та  політології 
національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Хаі», секція 1.

122. Присяжна Тетяна Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу 
української етнології нндіуві, секція 1.

123. Пшенко Аліна Валеріївна, перекладач, CSC s.r.o ( м. прага, чехія), секція 3.
124. Ренке Тетяна леонідівна, завідувач відділу науково-дослідних комунікацій 

нндіуві, секція 1.
125. Росул Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії 

україни двнз «ужгородський національний університет», секція 4.
126. савчук Олександр Вікторович, начальник відділу матеріально-технічного 

постачання тов «скай» (м. нововолинськ), секція 1.
127. салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, секція 1.
128. сафонов Юрій Миколайович, начальник відділу соціально-гуманітарної 

освіти,  відділення змісту вищої освіти Мон україни, секція 1.
129. севастьянова Ольга Анатоліївна, викладач культурології вп «ли си чан-

ський педагогічний коледж луганського національного університету імені тараса 
Шевченка», секція 2.

130. семенова Оксана Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 
науково-дослідних комунікацій нндіуві, секція 1.

131. семенюк Ольга Іванівна, старший викладач української мови та літератури 
кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки, відокремлений структурний 
підрозділ – канівський гуманітарний інститут уманського державного педагогічного 
університету імені павла тичини, секція 1.

132. сергієнко лариса Василівна, викладач, відокремлений підрозділ 
«лисичанський педагогічний коледж» луганського національного університету імені 
тараса Шевченка, секція 2.

133. сердюк Марія Володимирівна, магістрантка факультету дошкільної і початкової 
освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. о. довженка, секція 2.

134. сізова Ксенія леонідівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
філології та видавничої справи кременчуцького національного університету імені 
Михайла остроградського, секція 1.
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135. січкар світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
практичного мовознавства, уманський державний педагогічний університет імені 
павла тичини, секція 1.

136. склярова Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу 
української історії нндіуві, секція 1.

137. смольницька Ольга Олександрівна, кандидат філософських наук, науковий 
співробітник відділу української філології нндіуві, секція 1.

138. сокирко Анна Миколаївна, кандидат філософських наук, старший викладач 
івано-Франківського національного медичного університету. 

139. стельникович Марія Василівна, студентка історичного факультету «двнз 
переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
сковороди», секція 2.

140. стріха Максим Віталійович – доктор фізико-математичних наук, заступник 
Міністра освіти і науки україни, голова оргкомітету конференції.

141. сцібан Олександр Євгенович, молодший науковий співробітник відділу 
науково-дослідних комунікацій нндіуві, секція 1.

142. Танана Раїса Василівна, завідувач відділу «історія Шевченкової могили» 
Шевченківського національного заповідника, секція 1.

143. Ткаченко лариса Іванівна, науковий співробітник відділу науково-дослідних 
комунікацій нндіуві, секція 1.

144. Ткаченко Наталія Григорівна, завідувач науково-дослідним відділом Музей 
історії української православної церкви, національний історико-етнографічний 
заповідник «переяслав», секція 1.

145. Толочко Денис Володимирович, кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу історії україни нндіуві, секція 1.

146. Тулін Василь Іванович, генеральний директор Шевченківського 
національного заповідника, учасник пленарного засідання.

147. Удод Олександр Андрійович, член-кореспондент напну, доктор історичних 
наук, професор, директор іітзо, завідувач відділу української історіографії інституту 
історії нану, секція 1.

148. Удрас Володимир хейнович, студент історичного факультету «двнз 
переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
сковороди», секція 2.

149. Фєсік Олена Ігорівна, учасник конференції, секція 1.
150. Фігурний Юрій степанович, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

української етнології нндіуві, секція 1.
151. хоменко Олександр Анатолійович, науковий співробітник відділу 

української філології нндіуві, секція 1.
152. Царенко Олег Анатолійович, вчитель історії вищої категорії Глобинської 

зоШ № 3 (м. Глобино, полтавська область), секція 1.
153. Цебро Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук, молодший 

науковий співробітник відділу української філології нндіуві, секція 1.
154. Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, 

заслужений працівник освіти україни, перший проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи дипломатичної академії україни при Мзс україни, секція 1.
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155. Чайковський Анатолій степанович, доктор історичних наук, професор, 
директор національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої 
історії, секція 1.

156. Чайковський Маріано (Бразилія), почесний консул україни в м. паранагуа 
Федеративної республіки Бразилія, учасник пленарного засідання.

157. Черниенко Денис Аркадьевич, кандидат исторических наук, доцент, руко-
водитель научно-методического центра по изучению славянских языков и культур 
уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета  
им. М.а. Шолохова, секція 3.

158. Черняк Ірина Володимирівна, здобувач кнукіМ, в.о завідувача науково-
дослідного відділу Музей хліба, національний історико-етнографічний заповідник 
«переяслав», секція 1.

159. Чирков Олег Адольфович, науковий співробітник відділу української 
етнології нндіуві, секція 1.

160. Чмільова світлана Віталіївна, кандидат історичних наук, молодший 
науковий співробітник відділу української філології нндіуві, секція 1.

161. Чубик Юлія Ігорівна, науковий співробітник відділу історичних пам’яток 
нндіуві, секція 1.

162. Шабі світлана Василівна, викладач української мови, методики навчання 
української мови, красноградського коледжу комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, секція 2.

163. Шевченко Володимир Федорович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач відділу української історії  нндіуві, секція 1.

164. Шевченко Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу всесвітньої історії нндіуві, секція 3.

165. Шкіра людмила Миколаївна, старший науковий співробітник ніез 
«переяслав», секція 1.

166. Шкрібляк Петро Васильович, завідувач відділення «Філія Гуцульщина» 
нндіуві, секція 1.

167. Шуліка людмила Володимирівна, відокремлений підрозділ «лисичанський 
педагогічний коледж луганського національного університету імені тараса Шевченка», 
секція 2.

168. якименко Олександр Васильович, начальник управління наукової 
діяльності Мон україни, учасник пленарного засідання.

169. яковенко Тамара Вікторівна, викладач-методист української мови і 
літератури Богуславського гуманітарного коледжу ім. і.с.нечуя-левицького, секція 2.

170. яницька Євгенія Юріївна, студентка Харківського індустріально-
педагогічного технікуму, секція 4. 

171. ярмош Тетяна Володимирівна, науковий співробітник Шевченківського 
національного заповідника, секція 1.

172. ярош любов Василівна, учасник конференції, секція 4.
173. ярошинський Олег Богданович, провідний науковий співробітник відділу 

української історії нндіуві, секція 3.
174. ясько Ростислав Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 

науково-дослідних комунікацій нндіуві, секція 1.
175. ятченко Володимир Феодосійович, доктор філософських наук, професор, 

національний університет біоресурсів і природокористування україни, секція 1.
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Інформаційне повідомлення про міжнародні конференції (МК)  
та круглі столи (Кс), які проводилися вченими-українознавцями  

(ІУ КНУ імені Тараса Шевченка, НДІУ МОН України,  
ННДІУ МОН України та ННДІУВІ МОН України)

1992
1 МК – роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства: 
Міжнародна конференція (м. київ, 15–17 жовтня 1992 р.) / ін-т українознавства 
київ. ун-ту імені тараса Шевченка.

1993
2 МК – українознавство в розбудові держави: щорічна Міжнародна науково-
практична конференція «стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 
(м. київ, 14–16 жовтня 1993 р.) / Мо україни; ін-т українознавства київ. ун-ту 
імені тараса Шевченка; ан україни.

1994
3 МК – українознавство: теоретико-методологічні та організаційні проблеми: 
щорічна Міжнародна науково-практична конференція «стан, проблеми, 
перспективи розвитку українознавства» (м. київ, 12–14 жовтня 1994 р.) / ін-т 
українознавства київ. ун-ту імені тараса Шевченка; ін-т національних відносин і 
політології нан україни; академія наук вищої школи україни.

1995
4 МК – україна, українці, українознавство (витоки та найдавніша історія): 
Міжнародна конференція (м. алушта, 24–26 вересня 1995 р.) / ін-т українознавства 
київ. ун-ту імені тараса Шевченка; сімферопольський держ. ун-т; ін-т 
національних відносин і політології нан україни; т-во «україна»; ін-т історії 
україни нан україни; академія наук вищої школи україни.

1996
5 МК – Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи 
освіти: Міжнародна науково-практична конференція (м. київ, 28–30 березня, 
1996 р.) / Мо україни; ін-т українознавства київ. ун-ту імені тараса Шевченка; 
український гуманітарний ліцей кну імені тараса Шевченка старокиївського 
району міста києва.

1-й КС – Україна, українці, українознавство (XIV – XVIII ст.): круглий стіл (м. 
Кіровоград, 24–26 жовтня 1996 р.) / Ін-т українознавства Київ. ун-ту імені Тараса 
Шевченка; Кіровоградський держ. ін-т сільськогосподарського машинобудування; 
Ін-т національних відносин і політології НАН України; Т-во «Україна»; Ін-т історії 
України НАН України; Академія наук вищої школи України.

1997
6 МК – україна, українці, українознавство ХіХ століття: щорічна Міжнародна 
науково-практична конференція (м. київ, 16–17 жовтня 1997 р.) / ін-т 



29

українознавства київ. ун-ту імені тараса Шевченка; ін-т історії україни нан 
україни.

1998
7 МК – україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: 
Міжнародна конференція (м. київ, 22–23 жовтня 1998 р.) / Мо україни; ін-т 
українознавства київ. ун-ту імені тараса Шевченка.

1999
8 МК – україна, українці, українознавство на межі тисячоліть: щорічна 
Міжнародна науково-практична конференція «стан, проблеми, перспективи 
розвитку українознавства» (м. київ, 14–15 жовтня 1999 р.) / ін-т українознавства; 
Головне управління освіти київ. міської держадміністрації; т-во «україна – світ»; 
український гуманітарний ліцей київ. ун-ту імені тараса Шевченка; всеукр. пед. 
т-во ім. Григорія ващенка.

2000
9 МК – українознавство в системі освіти: іХ щорічна Міжнародна науково-
практична конференція «стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 
(м. київ, 24–26 жовтня 2000 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут 
українознавства; Міжнародна асоціація «україна і світове українство»; українська 
всесвітня координаційна рада; товариство «україна – світ»; Головне управління 
освіти м. києва; київський будинок учителя; Міжнародний благодійний 
фонд «Фонд пантелеймона куліша»; всеукраїнське педагогічне товариство ім. 
Г.  ващенка; Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого; український 
гуманітарний ліцей київського нац. ун-ту імені тараса Шевченка.

2001
10 МК – українознавство – наука самопізнання українського народу: Х щорічна 
Міжнародна науково-практична конференція «стан, проблеми, перспективи 
розвитку українознавства» (м. київ, 18–20 жовтня 2001 р.) / Мон україни; 
науково-дослідний інститут українознавства.

2002
11 МК – українознавство в розбудові національної освіти україни ХХі століття: 
проблеми та напрями розвитку: Хі щорічна Міжнародна науково-практична 
конференція «стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. 
київ, 17–19 жовтня 2002 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут 
українознавства; ін-т політичних та етносоціальних досліджень нан україни; 
всеукр. т-во «просвіта» імені тараса Шевченка; київський міський будинок 
учителя.

2003
12 МК – українознавство в розбудові громадянського суспільства в україні: 
Хіі щорічна Міжнародна науково-практична конференція «стан, проблеми, 
перспективи розвитку українознавства» (м. київ, 17–18 жовтня 2003 р.) / Мон 
україни; науково-дослідний інститут українознавства Мон україни; українська 
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всесвітня координаційна рада (увкр); Міжнародна асоціація «україна і світове 
українство»; т-во «знання» україни; Фонд сприяння розвитку мистецтв в україні; 
Міжнародна асоціація україністів (Мау); всеукр. пед. т-во ім. Г. ващенка; всеукр. 
т-во «просвіта» імені тараса Шевченка; київський міський будинок учителя.

2004
13 МК – соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття 
народу в системі українознавства: Хііі щорічна Міжнародна науково-практична 
конференція «стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 
(м.  київ, 21–22 жовтня 2004 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут 
українознавства Мон україни; Міжнародна асоціація «україна і світове 
українство»; т-во «знання» україни; всеукр. пед. т-во ім. Г. ващенка; київ. держ. 
ін-т декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.  Бойчука; київський 
міський будинок учителя.

2005
14 МК – українська мова вчора, сьогодні, завтра в україні і світі: Міжнародний 
конгрес [у рамках XіV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 
«стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. київ, 20–21 
жовтня 2005 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут українознавства; 
Міжнародна асоціація «україна і світове українство»; київський міський будинок 
учителя.

2006
15 МК – українська освіта у світовому просторі: Міжнародний конгрес [у рамках 
XV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «стан, проблеми, 
перспективи розвитку українознавства»] (м. київ, 19–21 жовтня 2006 р.) / Мон 
україни; науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація 
«україна і світове українство»; київський міський будинок учителя.

2007
16 МК – українська освіта у світовому часопросторі:  іі Міжнародний конгрес 
(м. київ, 25–27 жовтня 2007 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут 
українознавства; Міжнародна асоціація «україна і світове українство»; київський 
міський будинок учителя.

2008
17 МК – українознавство ХХі ст.: нові вимоги, проблеми та методологія 
розвитку: Міжнародна наукова конференція [у рамках щорічної Міжнародної 
наукової конференції «стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] 
(м. київ, 21–22 жовтня 2008 р.) / Мон україни; науково-дослідний інститут 
українознавства; Міжнародна асоціація «україна і світове українство»; київський 
міський будинок учителя.

2009
18 МК – українська освіта у світовому часопросторі: третій міжнародний конгрес 
(м. київ, 21–22 жовтня 2009 р.) [обговорюється проблема: «українознавство 
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і реформування освіти в україні»] / Мон україни; національний науково-
дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «україна і світове 
українство»; київський міський будинок учителя.

2010
19 МК – українознавство у світовому гуманітарному просторі: Міжнародна 
науково-практична конференція (м. київ, 21–22 жовтня 2010 р.) [обговорюється 
проблема: «роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку 
українознавства»] / Мон україни; національний науково-дослідний інститут 
українознавства; Міжнародна асоціація «україна і світове українство»; київський 
міський будинок учителя.

2011
20 МК – українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади 
наукових парадигм: 20 ювілейна Міжнародна науково-практична конференція (м. 
київ, 25–26 жовтня 2011 р.) / МонМс україни; національний науково-дослідний 
інститут українознавства та всесвітньої історії; Міжнародна асоціація «україна і 
світове українство».

2012
2-й КС – Міжнародна науково-практична конференція у форматі круглого столу 
«Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку» 
(м. Київ, 8–9 листопада 2012 року) / МОНМС України; Національний науково-
дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії; Міжнародна 
асоціація «Україна і світове українство».

2013
21 МК – Міжнародна науково-практична конференція «українознавство в 
розбудові незалежної україни та розвитку українства в сучасному світі: досвід та 
проблеми» (31 жовтня 2013 р., м. київ, нндіуві) / Мон україни; національний 
науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії; інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти; інститут післядипломної педагогічної 
освіти київського університету імені Бориса Грінченка.

2014
22 МК – Міжнародна науково-практична конференція «тарас Шевченко в долі 
слов’янських народів: діалог через століття і кордони» (25 вересня 2014 р., м. канів) / 
Мон україни; національний науково-дослідний інститут українознавства та 
всесвітньої історії; Міністерство культури україни, Шевченківський національний 
заповідник (м. канів, черкаська обл.).

Фігурний Ю.с.
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