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Київ, 2022 



 

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України  

19 травня 2022, 11:00, Київ 

 
(онлайн на платформі ZOOM) 

https://us02web.zoom.us/j/89889244645?pwd=-LTQw0zNudlwHwUKYIIHBehvTCOshg.1 

Meeting ID: 898 8924 4645    Passcode: 305899 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: Доповідь – 15 хв.; обговорення – 5 хв. 

 

1. Микола Жулинський (Київ), доктор філологічних наук, академік НАН 

України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України 

«Михайло Слабошпицький: наближення до суті». 

 

2. Світлана Короненко (Київ), поетеса, дружина Михайла Слабошпицького, 

поетеса, директор видавництва «Ярославів Вал» «Слово про Михайла 

Слабошпицького». 

 

3. Юрій Ковалів (Київ), доктор філологічних наук, професор кафедри історії 

української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 

філології КНУ імені Тараса Шевченка «Поети-емігранти в галереї М. 

Слабошпицького з погляду історіографії».  

 

4. Надія Миронець (Торонто), доктор історичних наук,  професор «Постать та 

творчість Олени Теліги в освітленні Михайла Слабошпицького». 

 

5. Олена Бондарева (Київ), доктор філологічних наук, професор кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка «Олена Теліга в рецепції постмодерної 

драми». 

 

https://us02web.zoom.us/j/89889244645?pwd=-LTQw0zNudlwHwUKYIIHBehvTCOshg.1
https://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html
https://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html


6. Галина Вечканова (Бровари), вчитель, член Всеукраїнського жіночого 

товариства імені Олени Теліги «Ідейно-стильові домінанти публіцистики 

Олени Теліги». 

 

7. Валерія Колодій (Київ), аспірантка Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАН України «Давньоукраїнські міфологічні поети й образи в ліриці Олени 

Теліги».  

 

8. Тетяна Рязанцева (Київ), доктор філологічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу компаративістики Інституту літератури імені Т.Г. 

Шевченка НАН України «Олекса Стефанович в контексті європейської 

метафізичної поезії ХХ ст.»  

 

9. Наталя Мочернюк (Львів), доктор філологічних наук,  доцент, старший 

науковий співробітник відділу української літератури Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ «Мрія-візія мистецтва у творчості 

Оксани Лятуринської». 

 

10. Гаврилюк Надія (Київ), кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

НАН України «Барви і лінії поезії Святослава Гординського». 

 

11. Оксана Пашко (Київ) кандидат філологічних наук Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія» «Причинний Рембо» Вадима 

Лесича: до історії рецепції Артюра Рембо в українській літературі». 

 

12. Тарас Головань (Київ), кандидат філологічних наук науковий співробітник 

відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу 

Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України «Спогад, порожнеча, 

тривання: до проблеми інтерпретації поезії Вадима Лесича». 

 



20 травня (11:00) 

https://us02web.zoom.us/j/89889244645?pwd=-LTQw0zNudlwHwUKYIIHBehvTCOshg.1 

Meeting ID: 898 8924 4645    Passcode: 305899 

 

13. Світлана Лущій (Київ) доктор філологічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного 

літературного процесу Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України 

«“А хочеться жити й не знати спокою”: про поетичну творчість Олекси 

Веретенченка». 

 

14. Юрова Інна (Київ) кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

мов Національна музична академія ім. П. І. Чайковського «Тема лісу у поезії О. 

Веретенченка та Л. Костенко». 

 

15. Валентина Школа (Бердянськ), доцент Бердянського педагогічного 

університету «Метрика і ритміка поезій Михайла Ореста». 

 

16. Вадим Василенко (Київ), кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української літератури та сучасного літературного процесу 

ІЛ НАНУ «Михайло Орест і український неокласицизм». 

 

17. Олена Бросаліна (Київ), поетеса, перекладачка, літературознавець, к. 

філол. н., видавництво «Астролябія» «Образ білого паруса у поезії Ігоря 

Качуровського: біографічний підтекст і символіка». 

 

18. Ольга Смольницька (Київ), кандидат філософських наук, провідний 

науковий співробітник Київського літературно-меморіального музею Максима 

Рильського «Шотландистика і германістика в Ігоря Качуровського у 

порівнянні зі здобутками Максима Рильського: аналіз символіки вибраних 

перекладених неокласиками народних і літературних балад». 

 

https://us02web.zoom.us/j/89889244645?pwd=-LTQw0zNudlwHwUKYIIHBehvTCOshg.1


19. Надія Гармазій (Кропивницький), кандидат філологічних наук, голова 

обласної організації Національної спілки письменників України «Поетика 

прози Юрія Клена».  

 

20. Ярина Ходаківська (Київ), завідувач лабораторії комп’ютерної лінгвістики 

Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка «Віршостилістика книги 

«Свідок для сонця шестикрилих» Василя Барки». 

 

21. Наталія Науменко (Київ), доктор філологічних наук, професор кафедри 

іноземних мов професійного спрямування Національного університету 

харчових технологій «Культурологічна концептосфера в українській 

діаспорній верлібристиці». 

 

22. Олександр Черкас (Дніпро), літературознавець, викладач української мови 

та літератури «Вивчення творчості поетів та поеток української діаспори у 

школі засобами проєктної методики». 

 

23. Марина Гогуля (Київ), кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу зарубіжних і слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т.Г. 

Шевченка НАН України «Дві картини однієї дійсності: антитоталітарний 

наратив у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський» та збірці 

оповідань Данила Кіша «Гробниця для Бориса Давидовича»». 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 


