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«Міряти високою мірою»: наукова сесія в Інституті літератури імені 

Т.Г. Шевченка НАН України, приурочена до 100-річчя Національної 

академії наук України 

30 жовтня 2018 р. в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України відбулися заходи, присвячені 100-річчю Національної академії наук 

України: наукова сесія та круглий стіл «Сторінки історії: українські 

шістдесятники в стінах Інституту літератури», участь у яких взяли відомі 

науковці, представники академічної молоді й митці-шістдесятники  

(Національна академія наук України). 
 

 
 

Із ґрунтовною доповіддю «Українська академія наук і становлення 

академічного літературознавства» виступив директор Інституту літератури 

імені Т. Г. Шевченка НАН України академік М. Жулинський. Він здійснив 

широкий огляд історії становлення академічного літературознавства, 

охопивши столітній період його розвитку. 

Докладний аналіз концептуальних ідейно-філософських орієнтирів 

українського шістдесятництва запропонувала доповідь ««Міряти високою 

мірою»: шістдесятники в духовній ситуації своєї доби», яку виголосила 

голова Наукового центру дослідження проблематики українського 

шістдесятництва при Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України, провідний науковий співробітник цієї установи доктор філологічних 

наук, професор Л. Тарнашинська. 

Живими спогадами про духовно-творчу атмосферу шістдесятих років 

щедро поділилися художниця, кераміст-монументаліст, Заслужений 

художник України Г. Севрук, заступник директора з наукової роботи 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України академік 

М. Сулима, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології (ІМФЕ) імені М. Т. Рильського НАН України (у 

1993–2012 рр.) доктор мистецтвознавства Н. Корнієнко, відомий кінокритик і 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4364


кінознавець, старший науковий співробітник ІМФЕ імені М. Т. Рильського 

НАН України С. Тримбач, поет, журналіст і громадський діяч П. Перебийніс. 

У центрі уваги їхніх виступів були характери та сторінки життя Івана 

Світличного, Василя Стуса, Михайлини Коцюбинської, Алли Горської, Юрія 

Бадзя та Світлани Кириченко, Івана Драча, Галини Севрук, Ліни Костенко, 

Миколи Вінграновського, Івана Дзюби й інших. Серед цих особистостей 

знаково прозвучало ім’я Василя Стуса: цікаву доповідь про його наукову 

діяльність, пов’язану з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України, виголосила науковий співробітник сектору слов’янських літератур 

цієї академічної наукової установи кандидат філологічних наук 

Т. Михайлова. 

Серію наукових виступів і споминів вдало доповнив фотоматеріал 

презентацій та яскраві ліричні інтермецо у виконанні провідного наукового 

співробітника відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Т. Г. 

Шевченка НАН України кандидата філологічних наук В. Мовчанюка і 

талановитих представниць академічної молоді – кандидатів філологічних 

наук Т. Михайлової та К. Девдери, поетичні виступи яких колоритно 

підсумували багатогранний науковий діалог. 

 


