У Інституті філології відбулася Міжнародна наукова конференція
до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора
Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)
19-20 травня 2011 року кафедра загального мовознавства та класичної
філології Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка провела Міжнародну наукову конференцію до 80-річчя від
дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого
працівника народної освіти України, почесного академіка АН Республіки
Молдова, почесного доктора (Doctor Honoris causa) Клузького університету
(Румунія) Станіслава
Володимировича Семчинського (1931-1999).
Співорганізатором заходу виступило Посольство Румунії в Україні.
Уже стало доброю традицією проведення в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка Міжнародних наукових конференцій
пам’яті цього визначного українського вченого (2001; 2006; 2011), що не
випадково, адже професор С.В. Семчинський понад 20 років очолював

кафедру загального мовознавства та класичної філології, головував у
спеціалізованій вченій раді, був членом Вченої ради Київського державного
університету імені Тараса Шевченка, виступив у 1993 році ініціатором
відновлення в університеті підготовки студентів зі спеціальності “класична
філологія”.
У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців із різних міст
України (Києва, Львова, Донецька, Харкова, Севастополя, Одеси, Херсону,
Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Кам’янець-Подільського,
Вінниці, Луцька, Горлівки, Сум, Ужгорода, Дрогобича, Кременчука), а також
з Росії (Калуга, Твер, Вороніж, Тула), США (Лос-Анджелес), Молдови

(Кишинів, Тирасполь), Білорусі (Мінськ), Румунії (Бухарест, Клуж, БайаМаре), Польщі (Гданськ). Багато хто з них відвідує наукові заходи кафедри
загального мовознавства та класичної філології уже не вперше – філологів
приваблює високий науковий рівень конференцій, якісна організація,
традиційна гостинність, а також можливість поспілкуватися з авторитетними
вченими.
Цього року Міжнародну конференцію, присвячену 80-річчю з дня
народження професора С.В. Семчинського, відвідали такі відомі науковці, як
Фіонілла Олексіївна Нікітіна (НПУ імені М.П. Драгоманова), Галина
Михайлівна Яворська (Національний інститут стратегічних досліджень),
Олег Володимирович Тищенко (Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університету), Сергій Семенович Єрмоленко
(Інститут мовознавства НАН України імені О.О. Потебні), Онуфріє Вінцелер
(Клузький університет, Румунія) та інші.
Результати наукових досліджень були представлені на пленарному
засіданні та під час роботи восьми секцій лінгвістичного, літературознавчого
та культурологічного спрямування.
Серед учасників наукового зібрання було багато колег, учнів, друзів
С.В. Семчинського. Так, із привітальним словом виступили завідувач
кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології,
доктор філологічних наук, професор Ірина Олександрівна Голубовська,

заступник директора Інституту філології з навчально-методичної роботи,
кандидат філологічних наук, доцент Валерій Федорович Чемес,
Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Корнел Іонеску,
Голова румунського земляцтва в Україні Васіле Казаку. Із чудовим віршем зі
зворушливим змістом, присвяченим Станіславу Володимировичу, звернулася
до аудиторії кандидат філологічних наук, доцент Людмила Петрівна

Скорина, його колишня аспірантка, з якою він тривалий час працював на
одній кафедрі.
Першу доповідь на пленарному засіданні на тему “Станислав
Семчинский и Румыния” представив гість із Румунії, доктор філології,
професор Онуфріє Вінцелер, який довгі роки плідно співпрацював і
товаришував із професором С.В. Семчинським, налагоджуючи українськорумунські наукові, освітні й культурні зв’язки.
Цікавими
спогадами
про
студентські
роки
професора
С.В. Семчинського, його життєвий і науковий шлях поділилася з присутніми
доктор філологічних наук, професор Фіонілла Олексіївна Нікітіна, яку
пов’язують багато років навчання й співпраці з шанованим ювіляром.
Перед учасниками й гостями конференції з пленарною доповіддю
“Станіслав Семчинський і семіотика” виступила дочка Станіслава
Володимировича, кандидат філологічних наук, доцент Наталія Станіславівна
Семчинська, яка нині мешкає і працює в Сполучених Штатах Америки. Вона,
зокрема, щиро подякувала організаторам Міжнародної конференції,
присвяченій пам’яті її батька.
Одним із заходів Міжнародної наукової конференції, передбачених її
програмою, було покладання квітів до могили Станіслава Володимировича
Семчинського. Усі бажаючі, зокрема колеги, друзі, учні видатного професора
могли таким чином вшанувати його пам’ять. Зусиллями працівників
університетської бібліотеки імені М. Максимовича, а також учениці
Станіслава Володимировича, кандидата філологічних наук, доцента
З.О. Пахолок було проведено виставку наукових праць професора
С.В. Семчинського.
Для гостей університету і Києва програмою конференції були також
передбачені екскурсії до Лінгвістичного музею Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, яку на високому рівні провів доктор
філологічних наук, професор Костянтин Миколайович Тищенко, а також
чудова за своєю інформативністю пішохідна екскурсія містом, яка й
завершила план офіційних заходів Міжнародної наукової конференції до 80річчя від дня народження професора С.В. Семчинського.
І.Р. Корольов,
канд. філол. наук, асистент кафедри загального мовознавства та
класичної філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

