
ЗВІТ 

про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції вищим 

навчальним закладом 

«ФЕНОМЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ЛІНГВІСТИЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ І 

СОЦІОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТИ» 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

2. Назва заходу 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса 

Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти»  

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус 15-а,  

4. Дата проведення заходу 

19 березня 2015 року 

5. Співорганізатори заходу 

Міністерство освіти і науки України 

Кловський ліцей № 77 м. Києва 

6. Кількість учасників 

188 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Академія наук вищої освіти України (м. Київ) 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) 

Національний авіаційний університет (м. Київ) 

Національна академія Служби безпеки України (м. Київ) 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(Чернівці) 

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова 

(м. Київ) 



Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» (м. Київ) 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) 

Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ) 

Київська державна академія водного транспорту імені Петра 

Конашевича-Сагайдачного (м. Київ) 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

(Черкаси) 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського (м. Вінниця) 

Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) 

Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг) 

Київська муніципальна академія естрадно-циркового мистецтва 

(м. Київ) 

Бережанський агротехнічний коледж (відокремлений підрозділ 

НУБіП України, м. Бережани) 

Мукачівський аграрний коледж (відокремлений підрозділ НУБіП 

України, м. Мукачеве) 

Київський національний торговельно-економічний коледж (м. Київ) 

Кловський ліцей № 77 м. Києва 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей (додається). 

10. Ухвалення резолюції. 

 



РЕЗОЛЮЦІЯ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Феномен Тараса Шевченка:  

лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти» 

 

Відзначаючи важливість напрацювань конференції щодо висвітлення 

ролі творчості Тараса Шевченка в сучасному українському світі, поширення 

результатів наукових досліджень у нових обставинах учасники конференції 

вважають за необхідне: 

1. Науковій спільноті посилити увагу до вивчення творчості Тараса 

Шевченка, залучаючи архівні та інші документи, продовжити практикувати 

дискусії у форматах круглих столів, семінарів, конференцій та на сторінках 

періодичних видань. 

2. Визначити, що тематика доповідей, склад учасників конференції є 

підтвердженням того, що творчість Тараса Шевченка є невичерпним джерелом 

наукових нарацій. 

3. Констатувати загалом високий науковий рівень доповідей, 

виголошених протягом конференції, відзначити вагому частку молодих 

науковців серед доповідачів.  

4. Рекомендувати проводити започатковану 2015 року науково-

практичну конференцію «Феномен Тараса Шевченка» раз на два роки. 

5. Опублікувати доповіді учасників науково-практичної конференції 

«Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський 

аспекти» у збірнику матеріалів 

6. Вважати за доцільне розширювати регіональні та міжнародні 

зв’язки науковців Національного університету біоресурсів і 

природокористування України з представниками наукових та навчальних 

установ, які працюють за тематикою дослідження феномену Тараса Шевченка. 

7. Запропонувати Київському національному університетові імені 

Тараса Шевченка, Інститутові літератури НАН України, Інститутові української 

мови НАН України та іншим створити центр Шевченкознавчий досліджень. 

8. Висловити подяку оргкомітету та особисто ректорові 

Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. 

С.М.Ніколаєнкові за сприяння у проведенні конференції 

 

Голова оргкомітету        В.Шинкарук  

 

Секретар           

 


