
Пропозиції до проведення наукових конференцій 

із проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2019 рік 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра сучасної української мови 

№ 

п/п 

Тема 

конференції 

Вищий навчальний 

заклад (установа), 

відповідальний за 

проведення ,адреса, 

телефон, e-mail 

Місто та 

терміни 

проведення 

Кількість учасників Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 

      

ІІ. Всеукраїнські конференції 

 Актуальні 

проблеми 

синтаксису: 

сучасний стан і 

перспективи 

дослідження 

Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича. 

Філологічний факультет, 

кафедра сучасної 

української мови 

вул. Коцюбинського, 2, 

м. Чернівці, 58012 

проф. Кульбабська О. В. 

тел. 0509843986 

e-mail:  

ksum-dpt@chnu.edu.ua 

м. Чернівці, 

 

листопад 

2019 р. 

 

60 Міністерство освіти і науки 

України, 

 

Інститут української мови 

НАН України, 

 

Інститут мовознавства НАН 

України. 

 



Кафедра зарубіжної літератури, теорії літератури 

та словʼянської філології 

№ 

з/п 

Тема конференції Заклад вищої освіти 

(установа), відповідальний за 

проведення, адреса, телефон, 

e-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість учасників Міністерства, відомства або 

установи, що є співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 

      

ІІ. Всеукраїнські конференції 

      

ІІІ. Інтернет-конференції 

Перший (настановчий) науковий Міжнародний колоквіум з теорії літератури 

 «Метафора: форми 

інтерпретації та 

перекладу» 

Чернівецький національний 

університет імені 

Ю. Федьковича; 

вул. Коцюбинського 2 

58-48-87 

zarteorlit@chnu.edu.ua 

жовтень 

2019 р. 

20 Україна, Польща, Чехія, Литва, 

Англія 

 

Обґрунтування 

доцільності проведення наукового заходу 

 

Назва заходу (рівень, форма проведення): Перший (настановчий) науковий Міжнародний колоквіум з теорії літератури«Метафора: форми 

інтерпретації та перекладу». 

Дата проведення: жовтень 2019 р. 

Кількість учасників: 20 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Польща (4), Чехія (4), Литва (4), Англія (4). 

Мета проведення заходу: вироблення термінологічного консенсусу в сучасній інтерпретації художніх форм. 

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 1) з’ясування контурів сучасної теорії тропів, 2) виокремлення метафори як 

дослідницького об’єкту. 



Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: усі провідні учасники є кваліфікованими фахівцями 

з проблем літературної теорії. 

 

 

Кафедра румунської та класичної філології 
№ 

І/П 

        Тема       

конференції 

Заклад вищої (установа), 

відповідальний за проведення, 

адреса, телефон, е-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість учасників Міністерства, відомства або 

установи, що є співорганізаторами 

заходу 

1.              2                  3            4          5                    6 

                                                                     І. Міжнародні конференції 

1.1 Мова та 

культура. Сучасні 

лінгвістичні 

тенденції 

ЧНУ імені Юрія Федьковича  

Загайська Г.М. 

Коцюбинського 2, к. VI, ауд.18.  

Tel. 058 48 34 

е-mail catedrarom@gmail.com 

 

м. Чернівці 

9-11 жовтня 

2019 року  

150 ЧНУ імені Ю. Федьковича, Сучавський університет «Штефан чел Маре» 

(Румунія), Кишинівський університет (Молдова). 

 ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1      

 ІІІ. Інтернет конференції 

3.1      

 

Обґрунтування 

доцільність проведення наукового заходу 

 

mailto:catedrarom@gmail.com


Назва заходу (рівень форма проведення) Міжнародна наукова конференція  

Тема заходу: Мова та культура. Сучасні лінгвістичні тенденції  

Дата проведення: 9 -11 жовтня 2019 року 

Місце проведення: ЧНУ імені Юрія Федьковича 

Кількість учасників:150  

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них (для міжнародних заходів): Румунія – 50, 

Молдова – 20 

 

Міжнародна наукова конференція, присвячена відомому мовознавцю Євгену Кошеріу, відбувається через кожні два 

роки. Вона започаткована угодою між ЧНУ імені Ю. Федьковича, Сучавським університетом «Штефан чел Маре» 

(Румунія), а також Кишинівським університетом (Молдова). Остання конференція «Інтегральне мовознавство – 

Багатомовність – Літературний Дискурс» відбулася в ЧНУ імені Ю. Федьковича 19-21 вересня 2013 року. 

Кафедра історії та культури української мови 

 Тема конференції ЗВО, відповідальний за 

проведення 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість учасників Міністерства, відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами заходу 

1 Українська мова і 

сфера сакрального 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, кафедра історії 

та культури української мови 

58-48-00 

Ikum-dpt@chnu.edu.ua 

Чернівці, 

Жовтень 

2019 р. 

100 Міністерство освіти і науки 

України, Інститут української 

мови НАН України 

 

 Назва заходу: IV Міжнародна наукова конференція „Українська мова і сфера сакрального” 

 Тема заходу: Українська мова і сфера сакрального 

 Дата проведення: жовтень 2019 р. 



 Місце проведення: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний факультет, кафедра історії та 

культури української мови 

Кількість учасників: 100 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них: Польща (5), Чехія (2), Молдова (2), Румунія (3), Білорусь (2), Литва (1) 

Мета проведення: Вивчити особливості функціонування української мови у релігійному стилі на тлі конфесійної розрізненість українського 

народу та гострої потреби його релігійного об’єднання. 

 Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

1. Лексикографічне опрацювання сакральної сфери в українській та інших слов’янських і неслов’янських мовах. 

2. Концептуалізація сакральної сфери засобами української мови. 

3. Особливості мови українських сакральних текстів.  

4. Переклади сакральних текстів українською мовою. 

5. Становлення, розвиток та сучасне функціонування релігійного стилю української літературної мови. 

6. Релігійна лексика в сучасній українській мові. 

7. Українська релігійна (богословська) термінологія. 

8. Функціонування онімів у сфері сакрального.  

9. Українська біблійна фразеологія на тлі інших слов’янських та неслов’янських мов: структура, семантика, функціонування, 

лексикографічний опис. 

10. Українська мова серед інших сакральних мов. 

 

Кафедра журналістики 

№ Тема конференції Заклад вищої освіти 

(установа),відповідальний за 

проведення, адреса, телефон, 

e-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількіст

ь 

учасникі

в 

Міністерства, відомства або установи, що є 

організаторами заходу 

І. Міжнародні конференції 



1.1 Bath-Dublin Conference of the 

DESTIN project «Cooperation 

for innovation and the exchange 

of good practices – Capacity 

Building in the field of Higher 

Education» - «Journalism 

Education for Democracy in 

Ukraine: Developing Standards, 

Integrity and Professionalism / 

DeStIn» 

Bath Spa University (BSU) 

 

Corsham Court Campus 

Church Street 

Wiltshire 

Corsham 

SN13 0BZ 

 

 

 

Bath Spa – EN  

30.01. – 

06.02.2019. 

 

Планується 

робота однієї із 

секцій 

(Журналістика 

та 

громадянське 

суспільство: 

ціннісні 

парадигми 

соціальних 

комунікцій) на 

кафедрі 

журналістики 

ЧНУ  

80  Adam Mickiewicz University (AMU) 

Institute of Art, Design and Technology (IADT) 

Linnaeus University (LNU) 

World University Service (WUS) 

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

(BKNUC) 

Academician Stepan Demianchuk International 

University of Economics and Humanities (IUEH) 

Ivan Franko National University of Lviv (IFNUL) 

Mariupol State University (MSU) 

Sumy State University (SSU) 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

(TSNUK) 

Ukrainian Catholic University (UCU) 

Uzhhorod National University (UzhNU) 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 

Ukraine (CHNU) 

Zaporizhzhia National University (ZNU) 

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1      

ІІІ. Інтернет-конференції 

3.1      

 

 

 

Заступник декана з наукової роботи  

та міжнародних звʼязків           Я.П.Редьква 


