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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науковій онлайн-конференції 

(XIV Грінченківських читаннях) 

«УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА», 

яка відбудеться 08 грудня 2021 року 
 

 

Проблематика конференції: 

 Карта і територія: межі та помежів'я у спадщині Бориса Грінченка. 

 Проблеми національної ідентичності в науковій і художній спадщині Бориса Грінченка. 

 Постать Бориса Грінченка в умовах модернізаційних змін українського суспільного життя та 

антиімперського дискурсу в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

 «Народницький резистанс» vs Модерний «український проєкт» Бориса Грінченка? 

 Українська національна журналістика на етапі формування: Борис Грінченко як публіцист, 

видавець, редактор.  

 Внесок родини Грінченків у теорію та практику української педагогіки та національної школи. 

 Борис Грінченко і «Слов’янський світ»: соціокультурні виміри, перекладацькі стратегії. 

 

Формат проведення конференції: дистанційно (платформа проведення буде повідомлена додатково). 

 

Порядок роботи конференції: 

 

09.30 – 10.00 

10.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 16.00 

13.00 –16.00  

16.00– 17.00 

Під’єднання учасників конференції до онлайн-платформи проведення 

Пленарне засідання конференції  

Перерва 

Дискусійні платформи за напрямами роботи конференції 

Круглий стіл «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» 

Підбиття підсумків конференції 

 

Робочі мови конференції: українська. 

 

Для участі у конференції просимо до 22 листопада 2021 року  
1. Заповнити реєстраційну форму учасника конференції. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають 

тематиці конференції.  
 
2. На електронну адресу i.yakovleva@kubg.edu.ua надіслати відскановану квитанцію про сплату 
оргвнеску (назва файла «Назаренко.оргвнесок»). 
Оргвнесок – 150 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, у т.ч. підготовку 

програми конференції, електронних сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти 

переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код ЄДРПОУ 02136554, IBAN 

(рахунок) отримувача: UA038201720314211007201048659, МФО банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на 

проведення конференції».  

 

Учасники конференції можуть опублікувати статті у: 

https://forms.gle/g8EGW1BQiNgtem2i6
mailto:i.yakovleva@kubg.edu.ua


 науковому виданні «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», включеного до категорії Б 

Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 квітня 2021 року №420); 

галузь знань – філологічні; спеціальність – 035 Філологія; 

 електронному журналі «Синопсис: текст, контекст, медіа», включеного до категорії Б Переліку 

наукових фахових видань України (наказ МОН України від 02 липня 2020 року №886); галузі знань 

– філологічні, соціальні комунікації; спеціальності – 035 Філологія, 061 Журналістика. 

УВАГА! Редколегії видань залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам і 

не містять наукової новизни.  

Квитанція про сплату вартості публікації надсилається після отримання позитивного рішення 

редколегії про включення статті до видання. 

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за 

дотримання авторських прав.  

 

 

 
КОНТАКТИ: 

 

 

З питань участі у конференції: 

Андрєєва Світлана Серафимівна, старший науковий співробітник кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат історичних  наук, доцент  

Тел.: +38 066-022-97-76, +38 097-662-95-18;  

Е-mail: ss.andrieieva@kubg.edu.ua; 

 

Яковлева Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник кафедри української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

Тел.: +38 063-486-67-13;  

Е-mail: i.yakovleva@kubg.edu.ua. 

 

З питань участі у круглому столі «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних 

систем»: 

Саєвич Ірина Георгіївна, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент  

Тел.: +38 067-674-34-21;  

Е-mail: i.saievych@kubg.edu.ua. 

 

З питань публікації статті у виданні «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»: 

Євтушенко Світлана Олександрівна, доцент кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

філологічних наук  

Тел.: +38 098-213-35-38;  

Е-mail: s.yevtushenko@kubg.edu.ua. 

 

З питань публікації статті в електронному журналі «Синопсис: текст, контекст, медіа»: 

Козлов Роман Анатолійович, професор кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  

Тел.: +38 067-607-80-39; 

Е-mail: r.kozlov@kubg.edu.ua). 

 

Адреса оргкомітету:  

04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 220 – кафедра української літератури, 

компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

 

 

Оргкомітет конференції 
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