
ПРЕС-РЕЛІЗ 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Феномен Олеся Гончара в духовному просторі украінства» 
4 – 5 квітня 2013 року 

 
4 квітня 2013 року о 10:00 у ДВНЗ «НГУ», у Центрі культури 

української мови ім. О. Гончара відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-
практична  конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі 
украінства», присвячена 95-річчю від дня народження письменника. 
Конференція проходить у рамках Всеукраїнських Гончарівських читань. Серед 
учасників: співорганізатор конференції Микола Іванович Степаненко – 
ректор Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої 
освіти України; відомі гончарознавці: Галич Валентина Миколаївна 
(м. Луганськ) доктор філологічних наук, професор ДЗ «Луганський 
національний університет імені Т. Шевченка»; Глуховцева Катерина 
Дмитрівна (м. Луганськ) доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський 
національний університет імені Т. Шевченка»; Гуменний Микола Хомич 
(м. Одеса) доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 
та зарубіжної літератур ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д. Ушинського»; Михайлин Ігор Леонідович (м. Харків) 
доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна; Ромащенко Людмила Іванівна 
(м. Черкаси) доктор філологічних наук, професор Черкаського національного 
університету імені Б. Хмельницького; Кононенко Петро Петрович (м. Київ) 
доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії 
наук Вищої школи України, Української вільної академії наук у США, 
Міжнародної слов’янської академії, Української академії політичних наук, 
Президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», директор НДІУ; 
Кіраль Сидір Степанович (м. Київ) доктор філологічних наук, професор 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
академік Академії вищої освіти України; Скаб Мар’ян Стефанович 
(м. Чернівці) доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії 
та культури української мови Чернівецького національного університету 
імені Ю. Федьковича; Скаб Марія Василівна (м. Чернівці) доктор 
філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича; 
Поповський Анатолій Михайлович (м. Дніпропетровськ) доктор 
філологічних наук, професор Дніпропетровського національного університету 
імені О. Гончара. 

Почесними гостями конференції є Гоян Ярема Петрович (м. Київ) 
лауреат Національної премії України імені Т.Г. Шевченка, заслужений діяч 
мистецтв України, прозаїк та Франко Роланд Тарасович (м. Київ) радник з 
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міжнародних зв’язків президента Міжнародного науково-технічного 
університету, заступник голови правління Всеукраїнського фонду відродження 
видатних історико-архітектурних пам’яток імені О. Гончара, президент 
культурно-просвітницького центру «Франко – Європа», кандидат технічних 
наук, доцент. 

А також на конференції будуть присутні науковці, викладачі, студенти, 
журналісти, бібліотекарі та гості міста. 

У програмі: 

4 квітня 2013 р. 
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції (фойє 1 корпусу ДВНЗ «НГУ»). 

Виставка петриківського розпису 

10.00 – 10.10 Урочисте відкриття конференції. Вітальне слово ректора 
ДВНЗ «НГУ» академіка НАН України, професора Г.Г. Півняка та 
вітальне слово ректора Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, доктора філологічних наук, 
професора М.І. Степаненка 

10.10 – 12.30 Пленарне засідання 
(Центр культури української мови імені О. Гончара, ауд. 1/57) 

12.30 – 13.30 Обід 

13.30 – 14.30 Пленарне засідання 
(Центр культури української мови імені О. Гончара, ауд. 1/57) 

14.30 – 15.00 Зустріч біля Гончарівської верби (подвір’я НГУ) 

15.00 – 17.00 Виїзд у Ломівку (вул. Клубна, 25): «В гостях у сестри О. Гончара» 
(з нагоди 99-річчя Олександри Терентіївни Сови). Акція «Свічка 
пам’яті Олесю Гончару» 

18.00 Вечеря 

5 квітня 2013 р. 
7.30 Виїзд до Літературно-меморіального музею-садиби О.Т. Гончара 

(с. Сухе Кобеляцького району Полтавської області). 
Екскурсія до музею петриківського розпису 

11.00 – 13.00 Зустріч учасників конференції у музеї-садибі О.Т. Гончара 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 16.00 Секційні засідання (Кобеляцька школа № 2 імені О. Гончара) 

16.30  Святковий концерт. Закриття конференції (підсумкове засідання). 
Від’їзд учасників конференції до Дніпропетровська 
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