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України відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-

річчю від дня народження видатного славіста українського походження                  

В. І. Григоровича. 

У роботі конференції взяли участь науковці та освітяни з України та 

Білорусі. Під час пленарного засідання з вітальним словом до учасників 

конференції звернувся директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України академік НАН України В. Скляренко. Він ознайомив учасників форуму 

з інформацією про найвидатніші наукові досягнення В. І. Григоровича, про 

вплив його ідей на подальший розвиток славістики.  

Особливу увагу учасників конференції привернули доповіді члена-

кореспондента НАН Білорусі О. Лукашанця, доктора філологічних наук, 

професора Т. Радзієвської, доктора філологічних наук, професора Є. Степанова, 

доктора філологічних наук, професора В. Лучика, кандидата філологічних наук, 

доцента О. Прискоки, кандидата філологічних наук, професора Л. Вахніної. У 

цих доповідях було докладно проаналізовано дискурс звітів, які подавав                         

В. І. Григорович після своїх наукових експедицій, досліджено топонімний 

простір ученого, подано інформацію про одеський період його наукової та 

педагогічної діяльності, розглянуто сучасні концепції виникнення й розвитку 

слов’янських абеток – глаголиці та кирилиці, окреслено специфіку сучасного 

сприйняття білоруської мови, її окремих елементів та носіїв у 

російськомовному дискурсі Білорусі. 

Із цікавими й актуальними доповідями виступили також кандидат 

філологічних наук І. Казимирова («До питання про слов’янські впливи на 

українську лінгвістичну термінологію»), кандидат філологічних наук 

О. Скопненко (Джерела історії нової білоруської літературної мови: етюди до 

проблеми), кандидат філологічних наук Т. Марченко («Історичний розвиток 

суфіксальних одиниць у слов’янському словотворенні»), кандидат філологічних 

наук В. Федонюк («В. І. Григорович у його зв’язках з П.-Й. Шафариком»), 

кандидат філологічних наук І. Гальчук («Джерела та особливості 

функціонування церковнослов’янського наголосу»), кандидат філологічних 

наук О. Іваненко («До етимології старослов’янського человhкъ»), кандидат 

філологічних наук Л. Андрієнко («Старослов’янська мова в українській 

бароковій літературі»).  

На завершення пленарного засідання провідний науковий співробітник 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, доктор філологічних наук, професор 

В. Франчук проаналізувала розвиток славістики ХІХ ст., виголосивши наукову 

доповідь «В. І. Григорович у колі сучасників».  

Підсумовуючи результати конференції, учасники ухвалили рішення щодо 

необхідності ретельного вивчення й популяризації філологічної спадщини                  

В. І. Григоровича. Матеріали конференції будуть надруковані в збірнику 



наукових праць (Міжнародна наукова конференція до 200-річчя від дня 

народження В. І. Григоровича // Національна академія наук України 

(http://goo.gl/61nm8u). – 2015. – 21.05). 

 


