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Увазі учасників

– Реєстрація – конференц-зал кафедри українознавства і 
філософії (вул. Галицька, 2, центральний корпус, 4-й поверх);

– Пленарне засідання – актова зала бібліотеки ІФНМУ 
(вул. Галицька, 7);

– Робота секцій – конференц-зал кафедри; кабінети «Історії 
України», «Філософії», «Культурології», кімната-музей 
«Руської трійці»;

– Харчування: кафе університету; база «Арніка» (м.Яремче);

– Ночівля: база «Арніка» (м. Яремче);

– Приїзд – від’їзд: ініціатива учасників конференції. 
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Редакційна колегія:

Васильєва Ірина − докторка філософських наук, професорка, 
завідувачка кафедри філософії та медичної етики Київського 
національного медичного університету ім. О. Богомольця; 
Дмитренко Микола − доктор філологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М.Т. Рильського 
НАН України; 
Калакура Ярослав − доктор історичних наук, професор, 

заслужений працівник вищої освіти України, завідувач 
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки КНУ ім. Т.Г. Шевченка; 
Качкан Володимир – доктор філологічних наук, професор, 

академік АН Вищої школи, завідувач кафедри українознавства 
і філософії ІФНМУ, заслужений діяч науки і техніки України 
(голова); 
Лизанчук Василь – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ ім. І. Франка, 
академік АН Вищої школи, заслужений журналіст України; 
Турган Ольга − докторка філологічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри культурології та українознавства 
Запорізького державного медичного університету.

Робочі мови: 
українська, польська, словацька, англійська.
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Доповіді на пленарному засіданні:
 Антропологічний поворот в українознавстві: 

Калакура Ярослав, доктор історичних наук, професор, 
заслужений працівник вищої освіти України, 
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка.

 Україноетноцентризм і практика сучасних ЗМІ: 
Лизанчук Василь, доктор філологічних наук, професор, 
заслужений журналіст України, академік АН Вищої 
школи, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення 
Львівського національного університету ім. І. Франка.

 Українознавство як система знань, його місце у 
державотворчих процесах: Качкан Володимир, доктор 
філологічних наук, професор, академік АН Вищої 
школи, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри українознавства і філософії Івано-
Франківського національного медичного університету.
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Укладач програми, редактор – Качкан Володимир 
Атаназійович, завідувач кафедри українознавства і філософії, 
доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої 
школи, заслужений діяч науки і техніки України.

Тел.: 095-8438606

         068-4753202

Секретарка: 

Петришин Галина Ярославівна

Тел.: 097-1344975
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Секція: 

«Засоби масової інформації»

- Василь Стефаник у західноукраїнському пресовому 
дискурсі під час святкування його 55-літнього ювілею (Габор 
Василь, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту пресознавства 
ЛННБ України ім. В. Стефаника).

- Українська журналістика у багатогранності пер со-
нальних історій (Дроздовська Олеся, кандидатка філологічних 
наук, старша наукова співробітниця Науково-дослідного 
інституту пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника).

- Слово та історія у науковій майстерні Костянтина 
Чеховича (Комариця Мар’яна, докторка філологічних наук, 
старша наукова співробітниця, завідувачка відділу наукових 
досліджень української періодики Науково-дослідного 
інституту пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника).

- Бібліографістика газети «Діло» (1980-1939рр.) 
(Курилишин Костянтин, кандидат історичних наук, завідувач 
відділу україніки ЛННБ України ім. В. Стефаника). 
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Наукові повідомлення

Секція: 

«Історія. Етнологія. Краєзнавство. Політологія»

- Постать Василя Кархута: медична і громадська складова 
життєдіяльності (Винник Наталя, кандидатка історичних 
наук, старша викладачка кафедри українознавства і філософії 
Івано-Франківського національного медичного університету).

- Вони відроджують Лемківщину: місія представників 
української діаспори у США та Канаді (Галик Ярослава, голова 
світової організації українських лемківських об’єднань; 
Україна – США).

- Європейська Україна проти азіатської Московії: 
критика концепцій сучасних російських апологетів імперії 
(Гринів Олег, доктор філософських наук, професор кафедри 
гуманітарних дисциплін Львівського університету фізичної 
культури ім. Івана Боберського).

- Краєзнавці Прикарпаття: український та європейський 
вимір (Косило Михайло, кандидат педагогічних наук, голова 
Івано-Франківської обласної організації НС краєзнавців 
України, доктор філософії, заслужений працівник освіти 
України).

- Валентин Отамановський – український державник 
і краєзнавець (Лациба Валерій, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри філософії і суспільних наук Вінницького 
національного медичного університету ім. М. Пирогова, 
заслужений працівник освіти України).
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- Медичне краєзнавство – сегмент краєзнавства як науки 
й навчальної дисципліни (Любчик Ігор, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри українознавства і філософії Івано-
Франківського національного медичного університету).

- Перші «рухівці» в Івано-Франківську: політичні 
портрети (Малярчук Олег, доктор історичних наук, професор 
Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу).

- Дмитро Донцов як виразник національних пріоритетів 
українського суспільства (Микитюк Оксана, кандидатка 
філологічних наук, доцентка кафедри української мови 
Національного університету «Львівська політехніка»).

- Станіслав Вінценз – етнодослідник Гуцульщини 
(з неопублікованої спадщини) (Гаратик Анна, докторка 
педагогічних наук, професорка кафедри історії виховання, 
заступниця директора Інституту педагогіки Вроцлавського 
університету, Польща).  

- Михайло Максимович і Галичина (Райківський Ігор, 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
України і методики викладання історії Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника).

- Компетентнісний підхід у викладанні історії України 
для студентів медиків на прикладі родинних династій лікарів 
(Сікорська Олена, кандидатка філологічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри суспільних наук; Подкупко Тетяна, 
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри суспільних 
наук (Одеський національний медичний університет).

- Перша гуцульська сотня січових стрільців у персоналіях 
(Сіреджук Петро, доктор історичних наук, професор, 
провідний фахівець Інституту історії, етнології та археології 
Карпат Прикарпатського національного університету ім. В. 
Стефаника).
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- Новітні бібліографічні дослідження науковців 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника (Сніцарчук Лідія, докторка наук із соціальних 
комунікацій, професорка, заступник генерального директора 
з наукової роботи, директорка Науково-дослідного інституту 
пресознавства ЛННБ України ім. Василя Стефаника).

- Вогонь Шевченкового слова у творчості Анатолія 
Радзіховського (Турган Ольга, докторка філологічних 
наук, професорка, завідувачка кафедри культурології 
та українознавства Запорізького державного медичного 
університету).

- Олена Пчілка – persona grata нашої культури 
(ідейний портрет) (Фаріон Ірина, докторка філологічних 
наук, професорка кафедри української мови Національного 
університету «Львівська політехніка», народна депутатка 
України VІІ скликання). 

- Ярослава Закревська в контексті української 
лексикографії (Черкес Надія, кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри українознавства Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького).

- Творча індивідуальність Грицька Чупринки на 
тлі світових культурно-трансформаційних змін доби 
(Шевель Наталія, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри україністики Київського національного медичного 
університету ім. О. Богомольця).

- Естетична концепція модернізму Миколи Вороного 
(Шевель Тамара, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри україністики Київського національного медичного 
університету ім. О. Богомольця).



14

оцінки творчості Володимира Качкана (Зимомря Микола, 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
германських мов і перекладознавства Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка, член 
НСПУ).

- Епістолярний образ Агатангела Кримського (Луцак 
Світлана, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка 
кафедри мовознавства Івано-Франківського національного 
медичного університету; Ільків Анна, докторка філологічних 
наук, доцентка кафедри мовознавства Івано-Франківського 
національного медичного університету).

- Діяльність Євстахія Струка у Львівському медичному 
інституті (1939-1940 рр.) (Мельник Віра, кандидатка 
історичних наук, доцентка кафедри українознавства 
Львівського національного медичного університету ім. 
Данила Галицького).

- Фольклористичні та літературознавчі візії Олекси 
Романця (Мельничук Богдан, доктор філологічних наук, 
професор кафедри української літератури Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича).

- Найвизначніша культуролог та літературознавець 
Закарпаття – Олена Рудловчак (Мушинка Микола, доктор 
філологічних наук, професор, іноземний член Національної 
академії наук України, м. Пряшів, Словакія).

- Народний романс Фредеріко Гарсія Лорки «Маріана 
Пінеда» на сцені і в критиці (Павлюк Ігор, доктор наук із 
соціальних комунікацій, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН 
України).         

- Дмитро Баранник – Учений, Педагог, Людина (Прадід 
Юрій, доктор філологічних наук, професор, м. Сімферополь, 
Крим).
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- Історико-етнографічні дослідження о. Михайла 
Зубрицького (Сливка Любов, кандидатка історичних наук, 
доцентка кафедри українознавства і філософії Івано-
Франківського національного медичного університету).

- Видатні історичні постаті та використання історичної 
міфології в сучасній гібридній війні (Снігур Анатолій, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука).

- Володимир Старосольський: історичний портрет на 
тлі доби (Стремпень Станіслав, директор Південно-східного 
наукового інституту у Перемишлі, Польща).

- Станіслав Віценз і польсько-українські історико-
етнологічні зв’язки та взаємини (Хрóбак Тадеуш, директор 
воєводської публічної бібліотеки ім. Е. Смолки в м. Ополе, 
Польща).
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Секція: 

«Філософія. Естетика. Релігієзнавство»

- Жінка, яка випередила час: Яковцова Антоніна 
(Алексеєнко Алла, докторка філософських наук, професорка 
кафедри філософії Харківського національного медичного 
університету).

- Феномен святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецький) в 
контексті історії та сьогодення (Васильєва Ірина, докторка 
філософських наук, професорка, завідувачка кафедри 
філософії та медичної етики Київського національного 
медичного університету ім. О. Богомольця).

- Зеньківський В.В. як мислитель, послідовний 
українофіл і міністр віросповідань уряду П. Скоропадського 
(Величко Олена, кандидатка філософських наук, доцентка 
кафедри україністики Київського національного медичного 
університету імені О. Богомольця).

- Формування світогляду митрополита А.Шептицького 
в контексті суспільно-політичних процесів у Галичині в 
другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. (Гладка Галина, кандидатка 
історичних наук, доцентка кафедри українознавства і 
філософії Івано-Франківського національного медичного 
університету).

- Психологістські інтенції у філософії Памфіла 
Юркевича (Гоян Ігор, доктор філософських наук, професор, 
декан філософського факультету Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника).

- Філософські аспекти персоналізму й українська 
наукова та духовна еліта (Держко Ігор, доктор філософських 
наук, професор, завідувач кафедри філософії та економіки 
Львівського національного медичного університету ім. 
Данила Галицького).
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Секція: 

«Мовознавство. Літературознавство»

- Івано-Франківська універсальна наукова бібліотека 
ім. І. Франка – у популяризації новітніх досліджень творчості 
Каменяра (Бабій Людмила, директорка бібліотеки, заслужена 
працівниця культури України).

- Дидактико-аксіологічні аспекти української мови у 
педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (Васянович 
Григорій, доктор педагогічних наук, професор Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності).

- Дидактична система Яна-Амоса Коменського (Вихрущ 
Анатолій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри української мови Тернопільського національного 
медичного університету).

- Святослав Караванський: світогляд гідності (Гірна 
Наталія, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького).

- Унікальність мемуаристики Осипа Назарука (Дядюк 
Мирослава, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу 
рукописів ЛННБ  ім. В. Стефаника НАН України).

- Олексій Тихий – українець Донбасу (Єщенко Тетяна, 
кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького).

- Мовний світ Ольги Федик (Житарюк Мар’ян, доктор 
філологічних наук, професор Львівського національного 
університету ім. І. Франка).

- Феномен персоналізації крізь призму концептуальної 
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- Культурологічні виміри персонології музичного 
мистецтва української діаспори (Карась Ганна, докторка 
мистецтвознавства, професорка кафедри музичного виховання 
ти диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 
заслужена працівниця культури України).

- Українські лікарі – в національно-культурному 
відродженні етносу (Кузенко Олександра, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри українознавства і 
філософії Івано-Франківського національного медичного 
університету).

- Митці української діаспори – у збереженні національних 
традицій (Кузенко Петро, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва Навчально-
наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника).

- Аспекти світової культури у творчості І. Франка 
(Погребенник Володимир,  доктор  філологічних наук,  
професор, завідувач кафедри української літератури 
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, 
академік АН Вищої школи України).

- Постать Михайла Коцюбинського в українській 
культурі: від народництва до модернізму (Поліщук Ярослав, 
доктор філологічних наук, професор кафедри україністики 
Познанського університету ім. Адама Міцкевича).

- Звичаєво-обрядова культура с. Новоселиця  
(Тячівщина) у творчості Юлії Драгун (Хланта Іван, доктор 
мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв 
України).

- Анатолій Добрянський – творець культурного 
середовища Чернівців (1950-2002рр.) (Щербанюк Леся, 
директорка муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського).
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- Жіночий дискурс українознавства в контексті творчості 
Соломії Павличко (Карпенко Катерина, докторка філософських 
наук, професорка, завідувачка кафедри філософії Харківського 
національного медичного університету; директорка Центру 
гендерної освіти університету).

- Романтичний світогляд українського письменника 
Миколи Гоголя (Кашуба Марія, докторка філософських наук, 
професорка, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін 
Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка; 
Грибкова Юлія, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри іноземних мов).

- Юрій Косач: контроверсійність світоглядних орієнтирів 
(Кулеша Надія, кандидатка історичних наук, старша наукова 
співробітниця, завідувачка наукового відділу національної 
бібліографії Науково-дослідного інституту пресознавства 
ЛННБ України ім. В. Стефаника) НАН України.

- Громадсько-політичні та медичні ініціативи братів 
Окуневських (Литвин Микола, доктор історичних наук, 
професор, завідувач відділу українсько-польських відносин 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

- Поліфонія латинського християнства у творчості 
Наталени Королеви (Остащук Іван, доктор філософських наук, 
професор кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова).

- Філософія науки як новітня складова підготовки 
«докторів філософії» (Сініцина Алла, кандидатка 
філософських наук, доцетка кафедри українознавства і 
філософії Івано-Франківського національного медичного 
університету).

- Естетичні візії Івана Франка: думки про людину, 
природу, мистецтво (Сокирко Анна, кандидатка філософських 
наук, старша викладачка кафедри українознавства і філософії 
Івано-Франківського національного медичного університету).



10

- Націєтворчий світоглядний концепт Лесі Українки 
(Сулятицький Микола, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського 
національного медичного університету). 

- Соціальна філософія та повсякденність традиції 
та новації Запорізької філософської школи (Утюж Ірина, 
докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри 
суспільних дисциплін Запорізького державного медичного 
університету; Спиця Наталія, кандидатка філософських 
наук, доцентка кафедри суспільних дисциплін Запорізького 
державного медичного університету).
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Секція: 

«Культурологія. Мистецтвознавство. 
Фольклористика»

- Концептуальні проєкти скульптора Олександра 
Желєзняка (Бабій Надія, кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-
наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника).

- Остап Нижанківський: творча та громадська діяльність 
(Божко Наталія, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри 
українознавства Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького).

- Храми України в акварельній графіці архітектора 
Олега Козака (Губаль Богдан, заслужений  діяч мистецтв 
України, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва 
Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника).

- Світоглядні уявлення у фольклористичній концепції 
Олександра Потебні (Дмитренко Микола, доктор філологічних 
наук, професор, провідний науковий співробітник ІМФЕ 
ім. М.Т. Рильського НАН України, член НСПУ).

- Мовленнєво-мислиннєва культура як засадничі 
принципи формування культури особистості (Докаш 
Віталій, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри соціології, соціального забезпечення та місцевого 
самоврядування Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича).

- Персоналістика як джерельна цінність культурології 
(Зимомря Іван, доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і практики перекладу Ужгородського 
національного університету, член НСПУ).




