
 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

10.00 – 11.00 – реєстрація учасників в ауд. 218 Гоголівського корпусу, кава-

брейк 

11.00 – 13.50 – відкриття читань, пленарне засідання (аудиторія 212) 

14.00 – 15.00 – обід 

15.00 – 16.00 – екскурсії в музеї університету 
 

Регламент доповідей – до 15 хв.  

Повідомлення – 10 хв.  

Виступ в дискусіях – до 5 хв. 

Організаційний внесок  – 80 грн. 
 

ПРОГРАМА  ЧИТАНЬ 
 

Вітальне слово 
САМОЙЛЕНКО Олександр Григорович – ректор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, доцент, кандидат історичних наук 

МЕЛЬНИЧУК Олександр Володимирович – проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, професор, доктор фізико-математичних наук 
 

ДОПОВІДІ 
 

1. Ігор Качуровський – мемуарист 

БРОСАЛІНА Олена Геннадіївна, кандидат філологічних наук, поетка, 

перекладач, літературознавець (м. Київ) 

2. «Чи добра доля, а чи зла, а все таки я син села!»: Ігор Качуровський в 

особистих контактах і листуванні 
ТИМОШИК Микола Степанович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань Інституту 

журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету 

культури та мистецтв  

3. Ігор Качуровський і Борис Ярхо 
МИХЕД Павло Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

відділу слов’янських літератур Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України  

4. Романи Ігоря Качуровського «Дім над кручею» та «Шлях невідомого» в 

контексті нефікційної  та автобіографічної української прози про Другу 

світову війну 

КОЛОШУК Надія Георгіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

5. Ігор Качуровський та літератори Волині  

КЛИМЕНТОВСЬКА Вікторія Миха́йлівна, поетеса, критик, літературознавець, 

Рівненська обласна організація Національної спілки письменників України 



6. «З УВУ лучить мене багаторічний зв'язок»: Ігор Качуровський і 

Український Вільний Університет у Мюнхені 

МЕЛЬНИК Ярослава Іванівна, завідувач кафедри філології Українського 

католицького університету (м. Львів) 

7. Здобутки Ігоря Качуровського в галузі порівняльного літературознавства 

АСТАФ’ЄВ Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної 

творчості Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

8. Використання творчого спадку І. Качуровського на уроках зарубіжної 

літератури в навчальних закладах ІІ-ІІІ ст. 

ЛЕВІНА Любов Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-

методист Львівської спеціалізованої школи № 69 

9. Ігор Качуровський як визначний українець, патріот у навчальному курсі 

«Людина і світ» у контексті розвитку морально-громадянських цінностей 

учнів 

САВЧЕНКО Михайло Пилипович, заступник директора з навчально-

методичної роботи, вчитель-методист історії, курсу «Людина і світ» Київської 

гімназії східних мов № 1, заслужений вчитель України 

10. І. Качуровський про російську класичну літературу 

СИДОРЕНКО Валентина Олександрівна, доцент кафедри слов'янської 

філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

11. «Очима культури» про маловідомих українських інтелектуалів 
СТЕХ Марко Роберт, доктор славістики, літературознавець, письменник, 

директор видавництва КІУС (м. Торонто) 

12. «Втішання творчістю», або тисяча й одна загадка Емми Андієвської 

ТАРНАШИНСЬКА Людмила Броніславівна, доктор філологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені 

Т. Г. Шевченка НАН України 

13. Пізнавальний ідеал недосяжності як філософська категорія (старо-

провансальська, суфійська, єлизаветинська поезія в перекладах неокласиків)  

СМОЛЬНИЦЬКА Ольга Олександрівна, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник Київського літературно-меморіального музею Максима 

Рильського 

14. Рецепція Ігоря Качуровського творчості поетів «Празької школи» 

ЛИСЕНКО-ЄРЖИКІВСЬКА Наталія Олексіївна, кандидат філологічних наук 

науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

15. Епістолярна критика в нових комунікаційних координатах 

НАУМЕНКО Наталія Валентинівна, доктор філологічних наук, професор 

Національного університету харчових технологій (м. Київ) 

16. Ґендерні стереотипи у сприйнятті В. Винниченка та І. Качуровського 

БОБРИК Дарія Миколаївна, фахівець Центру гуманітарної співпраці з 

українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 


