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Оргкомітет 
Наукових читань,  

присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора 

НІНИ ВАСИЛІВНИ ГУЙВАНЮК:  

до 70-річчя від дня народження (1949–2013)  

„Актуальні проблеми синтаксису: 
сучасний стан і перспективи дослідження” 

 

Співголови оргкомітету 

Петришин Р. І. – ректор Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича. 

Бунчук Б. І. – декан філологічного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Члени оргкомітету 
Кульбабська О. В. – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Руснак Н. О. – доктор філологічних наук, професор кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича. 

Шабат-Савка С. Т. – доктор філологічних наук, професор 
кафедри сучасної української мови, заступник декана філологіч-
ного факультету з навчально-виховної роботи Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Антофійчук А. М. – кандидат філологічних наук, доцент, 
докторант кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Максим’юк О. В. – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Томусяк Л. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича. 

Струк І. М. – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Тесліцька Г. І.  – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (відповідальний секретар). 



Регламент роботи наукових читань 

Доповідь на пленарному засіданні   – до 15 хв. 
Круглий стіл. Наукові повідомлення    – до 10 хв. 
Виступ під час дискусії    – до 5 хв. 

 

 
Календар роботи наукових читань (27 листопада 2019 р.) 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці. 

 
09 00 – 10 00 – реєстрація учасників (VІ корпус, 2 поверх, ауд. 55). 
10 00 – 13 00 – урочисте відкриття наукових читань. Пленарне засі-

дання (V корпус, 2 поверх, Червона зала). 
13 00 – 14 00 – презентація колективної монографії „Синтаксис 

української мови: на перетині традицій та інновацій. Ніні Василівні 
Гуйванюк” (V корпус, 2 поверх, Червона зала). 

14 00 – 14 30 – кава-брейк (VІ корпус, 2 поверх, ауд. 55). 
14 30 – 17 30 – круглий стіл (VІ корпус, 2 поверх, ауд. 58). 
 

Мистецька світлиця „Місце зустрічі” 
 
Центральний палац культури м. Чернівців (Театральна площа, 5, 

2 поверх, мала зала). 
 
1830 – вечір-спомин „Я у спогад вирушаю птахом синім…” (До 70-

річчя з дня народження професора філології Ніни Василівни Гуйванюк 
(Царук).  

Ведуча – Лариса Маркуляк (Бережан), кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української літератури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

27 листопада 2019 року (V корпус ЧНУ, Червона зала) 

Початок о 10.00 год. 

Відкриття: Роман Петришин, ректор Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор фізико-математичних 

наук, професор. 

Вітальне слово: Борис Бунчук, декан філологічного 

факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, доктор 

філологічних наук, професор. 

Олена Кульбабська, завідувач кафедри 

сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федь-

ковича, доктор філологічних наук, професор.  

Ім’я в науці: професор Ніна Василівна 

Гуйванюк. 
 

Світлана Шабат-Савка, заступник декана 

філологічного факультету з навчально-вихов-

ної роботи Чернівецького національного уні-

верситету імені Юрія Федьковича, доктор 

філологічних наук, професор кафедри 

сучасної української мови. 

У вінок шани професора Ніни Гуйванюк. 
 

Юлія Пацаранюк, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри сучасних європейських 

мов Чернівецького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торго-

вельно-економічного університету, редактор 

відділу випуску редакції газети „Молодий 

буковинець”. 

Ніна Гуйванюк-Царук: учитель, наставник, 

поет. 



ДОПОВІДІ: 
 

1. „Проросте твоя праця із зерна кожного виноградними гронами, 

стиглим колосом…” (До 70-річчя від дня народження професора 

Ніни Гуйванюк). 

Олена Кульбабська, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

2. Теоретичні засади комунікативного синтаксису в 

концепції Ніни Гуйванюк. 

Світлана Шабат-Савка, доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови, заступник декана філологічного 

факультету з навчально-виховної роботи Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федьковича. 

3. Концепція професора Гуйванюк Н. В. про діалектне 

мовлення українців. 

Наталія Руснак, доктор філологічних наук, професор кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного універ-

ситету імені Юрія Федьковича. 
 

4. Антропоцентричні засади в лінгвістичних студіях Ніни 

Василівни Гуйванюк.  
Алла Антофійчук, кандидат філологічних наук, доцент, 

докторант кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

5. Основні аспекти дослідження засобів вербалізації  

розмовності в лінгвістичних студіях Н. В. Гуйванюк. 

Марія Цуркан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету, докторант кафедри української мови та 

славістики Бердянського державного педагогічного університету.  
 

6. Н. В. Гуйванюк про мову творів Ольги Кобилянської. 

Юлія Руснак, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету, докторант кафедри сучасної 

української мови Чернівецького національного університету 

Юрія Федьковича. 



7. Поетичні візії Ніни Царук. 
Лариса Маркуляк, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
* * * 

Презентація колективної монографії „Синтаксис 
української мови: на перетині традицій та інновацій. Ніні 
Василівні Гуйванюк” (модератор – Оксана Максим’юк, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної 
української мови Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича) 

* * * 

 

В и с т а в к а „Праці професора Ніни Гуйванюк у Науковій 

бібліотеці Чернівецького університету”. 
 

О р г а н і з а т о р и: 

Тетяна Мурашевич, завідувач науково-методичного відділу 

Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

Марія Косташ, завідувач відділу культурно-просвітницької 

роботи Наукової бібліотеки Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 



КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

„ПРОФЕСОР НІНА ВАСИЛІВНА ГУЙВАНЮК –  
НАУКОВЕЦЬ, ПРОСВІТНИК, ЛЮДИНА”  

 
(VІ корпус, ІІ поверх, ауд. 58) 

 

Програма 

1. Запрошення до розмови – модератор круглого столу 
Іванна Струк, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Регламент виступів – до 5 хв. 

 

2. „Пізнати слово – найвищий дар, найвище, мабуть, щастя”: 

обшири слова крізь призму наукової та поетичної спадщини 

Ніни Василівни Гуйванюк. 

Морараш Г. В. – кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у ПВНЗ 

„Буковинський університет”. 

 

3. Просте ускладнене речення в науковому доробку Ніни 

Гуйванюк. 

Томусяк Л. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного універ-

ситету імені Юрія Федьковича. 
 
4. Проблема аналітизму синтаксичних конструкцій у 

науковій парадигмі Ніни Гуйванюк. 
Максим’юк О. В. – кандидат філологічних наук, доцент ка-

федри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
5. Теорія мовленнєвих актів у наукових дослідженнях 

Н. В. Гуйванюк. 
Валігура Г. А. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін у ПВНЗ „Буковинський 

університет”. 



6. Дослідження парадигмального виміру речення в працях 
представників Чернівецької синтаксичної школи. 

Романюк Т. М. – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
7. Новітні підходи до витлумачення лінгвальної природи 

односкладних речень номінативного типу в науковому доробку 
представників Чернівецької синтаксичної школи. 

Рабанюк Л. С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 

8. Мовний світ Сидора Воробкевича в наукових працях Ніни 

Гуйванюк. 
Шатілова Н. О. – кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

9. Комунікативні ознаки-маркери поетичних текстів Ніни 

Царук (Гуйванюк). 
Струк І. М. – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 
10. Кореферентність простих речень з напівпредикативними 

ад’єктивними компонентами в граматичній концепції 
Н. В. Гуйванюк. 

Тесліцька Г. І. – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

 

11. Концепція варіантності синтаксичних одиниць у 

граматичних студіях Ніни Гуйванюк. 
Олійник Л. І. – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 


