Філологічний факультет
ПЛАН
проведення науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів у 2011 р.
Міжнародні конференції
№
зп

1

Назва заходу,
основні питання, що пропонуються для обговорення

Навчальний заклад
(установа), відповідальний
за проведення заходу
(адреса, телефон, факс, Email)

Термін
проведе
ння

Міжнародна наукова конференція Львівська братська
школа:
тексти
і
контексти
(до
420-річчя
“Просфоними”)
– реформаційні ознаки літературного й культурного
життя Львова на межі XVI — XVII ст.;
– античні й візантійські джерела львівських пам'яток
кінця XVI — XVII ст.;
– риторика й топіка братської літературної традиції.
– жанрово-стильові параметри “Просфоними”;
– літературний досвід Львівського братства у дискурсі
наступних десятиліть.

ЖовЛНУ імені Івана Франка,
каф.української літератури тень
2011
імені акад. М. Возняка
проф. Криса Б.С.
вул. Університетська 1,
кімн. 309,
79000, м. Львів,
тел. (032)2394190
факс +380322394770
е-mail:
ukr.literatura@gmail.com

International conference Lviv Dormition Brotherhood
School: texts and contexts (dedicated to 420 Anniversary
of “Prosphonima”)
– the Reformation's features of the literary and cultural
Lviv's life on the verge of 16th -17thc.;
– the Antique and Byzantine sources of the Lviv's
monuments of the end of 16th and 17thc.;

Department of Ukrainian NovemLiterature named after acad.
ber
M.Vozniak
2011
Prof. Bohdana Krysa

Ксть
учас
ників
від
Укр
аїни

Назва зарубіжних країн та
кількість
учасників від
кожної із них

60

Чеська
Республіка – 5,
Словацька
Республіка – 5
Польща – 10,
Німеччина – 5,
Росія – 10,
Білорусь – 5.

Міністерства, відомства, які є
співорганізаторами
конференції від
України та
зарубіжних
країн
МОН
України,
ЛНУ імені
Івана
Франка,
КНУ імені
Тараса
Шевченка,
Ягеллонський
університет
(м. Краків,
Польща)

Address:
Universytets’ka
Street 1, room 309

1

2

– rhetoric and Topic (topoi) of the literary tradition of 79000, Lviv
Ukraine
brotherhood;
tel. +3 8 032 2394190
– the genre and style parameters of “Prosphonima”;
fax +380322394770
– the literary experience of Lviv Brotherhood in the
е-mail:
discourse of the next decades.
ukr.literatura@gmail.com
ЛНУ імені Івана Франка,
Міжнародна науково-методична конференція “Теорія і
кафедра українського
практика навчання української мови як іноземної”
Основні питання, що будуть запропоновані для прикладного мовознавства.
Проф. Кочан І. М.
обговорення учасникам конференції:
– методичні засади вивчення української мови як вул. Університетська, 1,
79000, м.Львів, (к. 233)
іноземної;
– лінгвокраїнознавство в курсі української мови як тел.: +3 8 032 239 43 55,
факс +380322394770
іноземної;
– фонетика, лексика, граматика у викладанні української е-mail:
мови як іноземної;
ukrinos@franko.lviv.ua
– українська мова в іншомовній аудиторії.
International Scientific Conference “Theory and Practice
of Teaching Ukrainian as Foreign Language”.
Main questions:
– methods of learning Ukrainian as foreign language;
– linguistic and country knowledge in teaching Ukrainian as
foreign language;
– phonetic, vocabulary and grammar in teaching Ukrainian
as foreign language;
– Ukrainian language for international students.
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Міжнародна наукова конференція молодих учених
“Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи
розвитку”
– слов’янські мови в синхронії та діахронії;
– актуальні проблеми розвитку слов’янського
літературознавства;

Ivan Franko National
University of Lviv,
Department of Ukrainian
Applied Linguistic
Prof. Iryna Kochan
Universitetska, 1 street
79000, Lviv, (к.233)
tel. +3 8 032 239 43 55,
fax +380322394770
е-mail:
ukrinos@hu.franko.lviv.ua
ЛНУ імені Івана Франка,
кафедра слов’янської
філології, доц. Осташ Л.Р.
вул. Університетська, 1,
кімн. 324, 79000, м. Львів

12 – 13
травня

60

12 – 13
of May

60

жовтень 40
-листопад
2011

Чеська
Республіка – 5,
Словацька
Республіка – 5
Польща – 10,
Німеччина – 5,
Росія – 10,
Білорусь – 5.

МОН
України,
ЛНУ імені
Івана
Франка,
ЛОГО
«Центр
україністики»,
КНУ імені
Тараса
Шевченка,
Ягеллонський
університет
Масарика
(м. Краків,
Польща)

Чеська
Республіка – 10,
Словацька
Республіка – 10
Польща – 10,
Німеччина – 10,

МОН
України,
ЛНУ імені
Івана
Франка,
КНУ імені

2

– найновіші тенденції розвитку слов’янських літератур;
– теоретичні і практичні проблеми перекладу;
– методика викладання слов’янських мов і літератур;
– українсько-слов’янські мовні, літературні та культурні
контакти;
International Scholarly Conference of Young Researchers
“Slavonic Studies in the XXIst Century: Traditions and
Development Prospects”
– Slavonic languages in synchrony and diachrony;
– topical problems of the development of Slavonic literary
studies;
– the recent trends in the development of Slavonic
literatures;
– theoretical and practical problems of translations ;
– methods of teaching Slavonic languages and literatures;
– Ukrainian-Slavonic language, literary and cultural
contacts.

Росія – 10,
Білорусь – 10.

тел.+380322394770
факс +380322394770
e-mail: slavistyka@ukr.net
Ivan Franko National
University of Lviv,
Department of Slavonic
Philology, doc.Lubov Ostash

October 40
–
November 2011

Тараса
Шевченка,
Університе
т Масарика
(м. Брно,
Чеська
Республіка)

79000 Lviv, 1
Universytetska St., room
324.
tel.+380322394770
fax +380322394770
e-mail: slavistyka@ukr.net

3

Всеукраїнські конференції
№
зп

1

Назва заходу.
Основні питання, що пропонуються для обговорення

Всеукраїнська наукова конференція
Тарас Шевченко в естетиці, культурології та націософії
вісниківства
– основні концепти Шевченкового національного мислення і
почування;
– художнє осмислення постаті і традиції Т.Шевченка у
вісниківській літературі;
– есеїстика вісниківців як продовження Шевченкової націософії:
проблематика, ідеологія, естетика;
– націоцентричний тип герменевтичного мислення Т. Шевченка у
теоретичному обрії вісниківства: актуалізація універсалій.
All-Ukrainian Scientific Conference
Taras Shevchenko in esthetics, culturology, natiosophia of Visnyk
authors
- basic concepts of Shevchenko’s national mentality;
- artistic reception of Shevchenko’s figure and tradition in
Visnyk literature;
- essays of Visnyk authors as continuation of Shevchenko’s
natiosophia: problems, ideology, esthetics;
- nation in the center of hermenevtic thinking of T. Shevchenko
in theoretical essays of Visnyk authors: topicality of universal
ideas

2

VII Всеукраїнський Соціолінгвістичний Семінар
– зв’язок соціолінгвістики з іншими науками. Категорійний
апарат. Методи аналізу;

Навчальний заклад
(установа),
відповідальний за
проведення заходу
(адреса, телефон,
факс, E-mail)
ЛНУ ім. І. Франка
Каф.
української
літератури
проф. Салига Т.Ю.
вул.
Університетська 1, кімн. 309,
79000, м. Львів,
тел. (032)2394190
факс +380322394770
е-mail:
ukr.literatura@gmail.
com
Ivan Franko National
University of Lviv,
Department of
Ukrainian Luterature,
Prof. Taras Salyha
79000 Lviv, 1
Universytetska St.,
room 309
тел.+380322394190
факс +380322394770
е-mail:
ukr.literatura@gmail.
com
ЛНУ ім. І. Франка
Каф.
загального
мовознавства,

Термін
проведення

Кількість
учасників

Міністерства або
відомства, які є
співорганізаторами
конференції

Травень
2011

100

ЛНУ імені І.Франка,
КНУ імені
Т.Шевченка

100

ЛНУ імені І.Франка,
Інститут української
мови НАН України

May 2011

12 травня
2011

4

3

– мовна політика, мовна ситуація
– соціальні аспекти комунікації;
– мова міста, села.

проф. Мацюк Г.П.
Вул. Університетська, 1; кімн. 343,
79000,
м. Львів,
Україна
тел.+380322394756
факс +380322394770
zagalmov@ukr.net

VII All-Ukrainian sociolinguistic seminar
– sociolinguistics in relation to other sciences. The categories and the
methods of analysis;
– language policy and language planning;
– social aspects of communication;
– city language. Village language.

Ivan Franko National
University of Lviv,
Department of
general linguistics,
Prof. Halyna Maciuk
79000 Lviv, 1
Universytetska St.,
room 343,
tel.+380322394756
fax +380322394770
zagalmov@ukr.net
ЛНУ ім. І. Франка
Каф.
української
літератури,
доц. Бондар Л.П.
вул.
Університетська 1, кімн. 309,
79000, м. Львів,
тел. (032)2394190
факс +380322394770
е-mail:
ukr.literatura@gmail.
com

Наукова конференція Маркіян Шашкевич і українське
національне відродження.
– М.Шашкевич у колі «Руської Трійці»;
– питання літературної мови і культурної спадщини у діяльності
М.Шашкевича;
– «Руська Трійця» в загальноукраїнському контексті;
– літературна і наукова шашкевичіана.

Scientific conference Markiyan Shashkevych and Ukrainian
national renaissance
- M.Shashkevych in “Rus’ka triytsia”;

Ivan Franko National
University of Lviv,
Department of

12 may,
2011

Листопад
2011

60

ЛНУ імені І.Франка

November
2011

5

Ukrainian Luterature,
Doc. Larysa Bondar
79000 Lviv, 1
Universytetska St.,
room 309
тел.+380322394190
факс +380322394770
е-mail:
ukr.literatura@gmail.
com
Розширений науково-теоретичний семінар «Нові аспекти і ЛНУ імені Івана
Франка,
методи дослідження художнього дискурсу»
– дискурс як комунікативна подія, комунікативна природа кафедра російської
філології,
художньої літератури;
– теорія нарративу та нарративні стратегії дослідження доц. Єременко І.А.
художнього дискурсу;
– своєрідність
поетичного,
перформативного
та вул.Університетська
, 1 кімн.254;
нарративного дискурсів;
Тел.+380322964119
– лінгвістична нарратологія;
факс +380322394770
– метафора та художній дискурс.
-

4

problem of literary language and cultural heritage in
M.Shashkevych activity;
“Rus’ka triytsia” in all-Ukrainian context;
literary and scientific researches of Shashkevych’ works

Expanded scientific-theoretical seminar "New aspects and methods
of literary discourse"
- Discourse as a communicative event, communicative nature of
fiction
- Narrative theories and strategies in researching (study) of literary
discourse
- Originality of poetic, performative and narrating discourse
- Linguistic narratology
- Metaphor and literary discourse

5

Треті Колессівські читання
- питання історії фольклористики;
- проблеми жанру в усній народній словесності;

Ivan Franko National
University of Lviv,
Department
of
Russian
Language
and Literature
Prof.
Iryna
Yeremenko
Universytets’ka Str.
1, Room 254;
79002 L’viv, Ukraine
tel.+380322964119
fax +380322394770
ЛНУ ім. І. Франка
Каф.
української
фольклористики

Травень
2011 р.

20

May 2011

жовтень
2011 р.

35

6

-

питання документування фольклору;
проблеми етномузикології

The Third Kolessa Readings
- history of folklore studies;
- the problem of genre in folklore;
- the problem of documenting of folklore;
- problems of ethnomusicology

Декан філологічного факультету

ім. Ф. Колесси,
Лабораторія
фольклористичних
досліджень
Проф. Івашків В.М.
вул.
Університетська 1, кімн. 309,
79000, м. Львів,
тел. (032)2394720
факс +380322394770
Ivan Franko National
University of Lviv,
Filaret
Kolessa
Ukrainian Folklore
Studies department,
Folklore
Studies
Laboratory
79000 Lviv, 1
Universytetska St.,
room 309
tel.+380322394720
fax +380322394770

October
2011

Я.І.Гарасим

7

