ІХ Міжнародний конгрес україністів
(25–27 червня 2018 р.)
25 червня 2018 р. розпочав роботу ІХ Міжнародний конгрес україністів.
Відкриття Конгресу відбулося у Колонній залі Київської міської державної
адміністрації (Міжнародна асоціація україністів).
Учасникам Конгресу надійшли привітання від Президента України
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Міністра освіти і
науки України Л. Гриневич, Міністра культури Є. Нищука, Першого
заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
О. Співаковського, Президента Національної академії наук України Б. Патона,
депутатського корпусу та зарубіжних делегацій.
На пленарному засіданні виступили: віце-президент НАН України
академік С. Пирожков; Віце-прем’єр-міністр України В. Кириленко; Міністр
освіти і науки України Л. Гриневич; член Президії НАН України, академік НАН
України Я. Яцків; президент Міжнародної асоціації україністів, професор,
завідувач кафедри славістики Віденського університету М. Мозер; академік
НАН України, радник Президії НАН України, голова Українського комітету
славістів О. Онищенко; професор історії та славістики Університету Вікторії,
голова Асоціації україністів Канади С. Єкельчик; заступник Міністра освіти і
науки України, професор, доктор фізико-математичних наук М. Стріха;
професор політології Національного університету «Києво-Могилянська
академія», науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва О. Гарань; професор, провідний науковий співробітник Інституту
фізики НАН України В. Шендеровський; професор Вроцлавського університету
А. Матусяк; професор, суддя Конституційного Суду України І. Сліденко;
академік
НАН
України,
директор
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Г. Скрипник.

По завершенню Пленарного засідання упродовж двох днів тривала робота
3-х конференцій, 11 секцій та 12 круглих столів. Пріоритетною темою
конференційних засідань Конгресу була – «Національна Академія Наук
України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи». В рамках Конгресу на
окремій конференції були розглянуті проблеми, пов’язані із 1030 річчям
хрещення Русі-України: історія та сьогодення християнства на українських
теренах. Спеціальна конференція була приурочена питанням всеукраїнського
лінгвістичного діалогу.

Зокрема у фокусі уваги учасників Форуму були як пріоритетні такі
тематичні блоки: «Мовна картина світу, мовна особистість. Мовна політика»,
«Українська лексикографія та термінологія: досвід, проблеми і шляхи їх
вирішення», «Академічні видання як база українознавчих досліджень («Історія
декоративного мистецтва України»)», «Українське музикознавство: вітчизняні
та міжнародні виміри», «Українське кіно та театр крізь призму синтезу
мистецтв», «Українська література як духовно-естетичний досвід нації»,
«Переклад як міжкультурна комунікація», «Міждисциплінарні аспекти сучасної
фольклористики», «Історія України: Нові аспекти осмислення», «Медіа-простір
та інформаційна політика», «Українсько-західноєвропейські міжкультурні та
наукові зв’язки: від діалогу до інтеграції», «Проблема утвердження єдиної
Помісної православної церкви в Україні» та ін.
Учасникам Конгресу була запропонована розмаїта за змістом культурна
програма: відвідування музеїв, театрів та концертних залів столиці, виступи
відомих фольклорних колективів та окремі знані виконавці народної та
професійної пісні.
Програма ІХ Міжнародного конгресу україністів.

