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Інформація 
про наукову діяльність 

Науково-дослідного інституту українознавства за 2019 рік 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 
вищого навчального закладу або наукової установи 

 
а) коротка довідка про наукову установу 
Науково-дослідний інститут українознавства – наукова установа, створена 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 року 
№ 671-р «Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства» на базі 
Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, 
ліквідованого 20 листопада 2014 року; 

Основні напрями діяльності: виконання фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень; освітньо-наукова діяльність на третьому рівні вищої освіти з 
метою здобуття ступеня доктора філософії в аспірантурі та поза аспірантурою 
відповідно до ліцензії (спеціальність 032 - історія та археологія); розвиток 
українознавства як основи формування світогляду українського народу, піднесення 
рівня громадянської та національної свідомості суспільства як базових засад 
ідеології та політики суспільного розвитку й державотворення України; науково-
аналітичне сприяння розвитку та удосконаленню основ гуманітарної політики 
держави. 

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні 4 роки): 
Кількість наукових кадрів, які мають диплом кандидата наук (доктора 

філософії), в порівнянні з 2018 р. збільшилася на 20 %. Молоді науковці до 35 років 
становлять 26,08% від загальної чисельності науковців. 50% молодих науковців 
мають ступінь кандидата наук. У порівнянні з 2018 р. на 100 % (удвічі) збільшилася 
кількість наукових співробітників, що мають ступінь доктора наук. Кількість 
молодих науковців (до 35 років) збільшилася на 9,09 % у порівнянні з 2018 р., а 
кількість дослідників віком від 35 до 45 років зросла на 6,6%. Середній вік 
виконавців науково-дослідних робіт 42 роки. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Усього наукових 
співробітників 

55 56 43 46 

Доктори наук 5 4 2 4 

Доктори наук (за 
сумісництвом) 

2 0 0 0 

Кандидати наук 24 27 20 24 

Кандидати наук (за 
сумісництвом) 

0 0 4 5 

Член-кор. НАНУ 1 1 0 0 
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Професори 5 2 0 1 

Доценти 1 1 1 1 

Старші наукові 
співробітники 

1 0 0 0 

Молоді науковці:     

Доктори наук 0 0 0 0 

Кандидати наук 8 8 8 6 

 
в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні роки 

Категорія 
Робіт 

2015 2016 2017 2018 2019 
к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-сть 

од. 
тис.грн. к-

сть 
од. 

тис.грн. 

Фундаментальні 5 4132,433 7 5042,040 7 4892,400 8 4892,400 8 5111,983 
Прикладні 2 1556,372 0 0 0 0 0 0 0 0 
Госпдоговірні 0 0 1 120,0 1 120,0 1 172,9 0 0 

Кількість НДР та обсяг їх фінансування 2015-2019 рр.
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млн.грн. 5,689 5,042 4,892 4,892 5,112
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г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських дисертацій – 0; 
кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських дисертацій – 0; 
кількість захищених дисертацій – 1. 
 

ІІ. Результати фундаментальних досліджень у галузі суспільних і 
гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році фундаментальними 
НДР, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 

1) Структури українського повсякдення ранньомодерної доби 
Науковий керівник – Ворончук Ірина Олексіївна, д-р. іст. наук., доц. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 503, 050 тис. грн. 
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Науковий результат: в ЦДІАК України опрацьовано 19 книг судово-
адміністративних установ загальним обсягом бл. 22 тис. аркушів рукописних 
документальних текстів. Підготовлено 17,5 др. арк. документальних текстів до 
збірника з історії українського повсякдення 1610–1620 рр. Підготовлено навчальний 
посібник «Історія Волині. Т. 1». Підготовлено монографію «Українська 
ранньомодерна шляхетська родина у внутрішніх зв’язках і стосунках». 
Опубліковано 33 наукові статті за темою НДР. 

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українській 
історіографії досліджено найширші аспекти історії української шляхетської родини 
ранньомодерної доби. Результати отримано на підставі іншого джерела, ніж 
європейські, зокрема й польські аналоги, які базуються на офіційних статистичних 
джерелах (метричних книгах, парафіяльних списках тощо). Специфіка даного 
дослідження полягає в тому, що воно базується на матеріалах судових книг, які 
виконували також і нотаріальні функції. Це дає можливість розкрити історію 
української родини з правового, соціологічного, ментального, психо-емоційного та 
інших аспектів родинного життя. Дослідження з історії української ранньомодерної 
шляхетської родини є новим внеском в сучасні європейські теоретичні розробки, 
оскільки, як свідчать останні напрацювання, домодерні суспільства різних країн є 
відмінними, їх неможливо вписати в одну теоретичну модель (запропоновану 
Кембріджською групою історії народонаселення і соціальних структур – Cambridge 
Group for the History of Population and Social Structure), відповідно до якої родинні 
структури поділяються тільки на два типи: західноєвропейський та 
східноєвропейський.  

Науковий рівень та значимість отриманих результатів полягає в тому, що вони 
демонструють їх відмінності не лише від європейських, а й від польських аналогів, 
попри розвиток українських земель у складі Речі Посполитої, що свідчить про 
власний, до певної міри автономний, історичний розвиток, усталені звичаї й 
культурні традиції української людності. 

Практичне застосування результатів дослідження полягає в отриманні нового, 
відмінного від попереднього, знання, а також у перегляді деяких усталених у 
вітчизняній історіографії стереотипів. Як такі, дані результати: 1) становлять 
цінність для проведення подальших досліджень в галузі історії України та студій 
широкого гуманітарного спектру (етнометодологічних, антропологічних, 
генеалогічних, просопографічних, демографічних, правознавчих та ін.); 2) можуть 
бути використані для інформаційного наповнення вже існуючих та розробки нових 
курсів для викладання в закладах середньої та вищої школи (українських та 
європейських, передусім польських); 3) можуть бути використані у програмах  з 
патріотичного виховання та загальному виховному процесі, популяризації 
українознавства для формування об’єктивних уявлень щодо української минувщини 
загалом та позитивного іміджу українського ранньомодерного соціуму зокрема. 

 
2) Українське пограниччя як соціокультурний феномен. 
Науковий керівник – Овсіюк Оксана Володимирівна, канд. іст. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 962, 600 тис. грн. 

Науковий результат: досліджено  історико- та соціоантропологічні контексти 
виникнення та функціонування пограничних зон у соціокультурному, 
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географічному та часовому просторах; досліджено локальні спільноти, що 
перебувають в умовах соціокультурного пограниччя (кордон між мегаполісом та 
передмістям, міжконфесійне та міжетнічне пограниччя тощо). Виявлено вплив 
чинників пограниччя на повсякденні практики людей. Встановлено міфологічні 
компоненти в свідомості українських спільнот, що локалізовані в соціокультурному 
пограниччі. Встановлено теоретико-методологічні принципи дослідження 
пограниччя та виявлено особливості побутування пограниччя в просторово-
часовому, культурному і соціальному вимірах. Проведено три міжнародні 
міждисциплінарні семінари-практикуми для молодих учених, присвячені 
пограничним студіям (2) і урбаністичній антропології, зокрема питанням іншування 
в пострадянському місті (1): Imaginary Borderlands: Interpretations of Cultures and 
Strategies of Coexistence (Уявне пограниччя: інтерпретації культур та стратегії 
співжиття), 2017 р., Imaginary Borderlands: ‘Othering’ and ‘Domestic Others’ on Post-
Soviet Frontiers («Уявне пограниччя: «іншування» та «свої чужі» на пострадянських 
фронтирах»), 2018 р., Understanding the City: Anthropology of Post-Socialist 
Transformations (Зрозуміти місто: антропологія постсоціалістичних трансформацій), 
2019 р. Результати НДР оприлюднені в 61 публікації: в 2 колективних монографіях, 
1 науково-популярній книзі, 1 збірнику наукових праць, 57 статтях. 

Новизна отриманих результатів полягає а тому, що пограниччя проаналізовано 
як багатоаспектний соціокультурний феномен. При дослідженні як сучасних, так і 
минулих суспільств вагомим виявляється є те, що кордони чи межі постають не 
лише зовні (коли кордони є цілком монолітними), а й з середини, що дозволяє 
враховувати множинність досвідів і варіативність поглядів людей, які не помітні при 
зовнішньому погляді. Насамперед ідеться про культурні кордони, які сучасними 
дослідниками розглядаються не як нездоланні бар’єри, а скоріше як контактні зони і 
ареали міжкультурної взаємодії, яка може призвести як до діалогу та народження 
нових форм культури, так і до конфліктної ситуації. 

Науковий рівень та значимість результатів. Вперше у вітчизняній науці 
пограниччя досліджено в соціокультурному контексті. Одержано нові знання з 
функціонування пограничних зон України у соціокультурному, географічному та 
часовому просторах. Дослідження та осмислення пограниччя у широкому розумінні 
дозволить своєчасно та обґрунтовано реагувати на суспільні виклики, що у 
подальшому сприятиме сталому та конкурентному розвитку української держави. 

Практичне застосування результатів дослідження можливе при написанні 
підручників та посібників, а також при розробці навчальних програм ЗВО 
факультетів гуманітарного спрямування з навчальних курсів з культурології, 
соціології, етнології сучасності, соціокультурної антропології, історії України. 
Також результати НДР можуть стати в нагоді для створення концепцій 
перспективного розвитку міст-супутників Києва та під час міського планування, а 
також можуть бути враховані під час формування державної політики у сфері 
міжетнічних та міжконфесійних стосунків. 

 
3) Історичний досвід українських збройних формувань ХХ ст. в контексті 

сучасної російської агресії. 
Науковий керівник – Бойко Тетяна Іванівна, канд. філос. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 402, 926 тис. грн. 
Науковий результат: проаналізовано закономірності збройної боротьби за 
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незалежність української держави. Особлива увага зосереджена на найменш 
вивчених моментах української військової історії, а саме на формуванні збройних 
сил УНР, ЗУНР, Повітряних сил України. Проаналізовано український досвід так 
званої «гібридної» війни, а також визначено напрямки подальших досліджень цієї 
проблематики. Висвітлено процеси створення сучасних Збройних Сил України на 
основі угрупування Радянської Армії на території новоствореної держави. 
Проведений порівняльний аналіз процесів становлення, трансформації та розбудови 
українських національних збройних сил із збройними силами інших країн. 
Результати НДР оприлюднені в 5 монографіях, 1 збірнику документів, 2 
дисертаціях, 25 фахових публікаціях, 32 матеріалах конференцій. 

Новизна отриманих результатів: проблематизовано радянську спадщину в 
сучасних Збройних Силах України. Створено концепцію історичної тяглості 
розвитку Збройних Сил України, визначено чинники, які сприяли або перешкоджали 
цьому процесові. Простежено створення угруповання Радянської Армії на території 
України, яке 1992 року перетворилося на Збройні Сили України, їх особливості та 
вплив на перебіг політичних  подій. На основі архівних джерел досліджено 
еволюцію, особливості формування об’єднань, з’єднань та частин Дальньої авіації, 
Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ. Окремо представлено нарукавну 
емблематику Збройних Сил України у контексті висвітлення історії та символіки, її 
виникнення та формування у збройних силах різних країн світу. Опрацьовано 
можливі шляхи протидії пропаганді Російської Федерації у воєнній та військово-
історичній царині, проведено порівняльно-історичний аналіз формування збройних 
сил у європейських країнах та Україні, проаналізовано застосування методів малої 
війни, взаємозв’язок політичної і воєнної практик у збройному протистоянні. 

Науковий рівень та значимість результатів. Вперше в українській історіографії 
проведено комплексне дослідження воєнно-політичної та військової історії України 
ХХ ст., проаналізовано важливі військові події на території України, їхній перебіг, 
специфіку та вплив на боротьбу за незалежність України. Водночас ці процеси 
описані в широкому контексті аналогічних рухів інших народів. Особлива увага 
приділена маловідомим і майже недослідженим моментам української військової 
історії, а саме військовим формуванням в Україні періоду т.зв. Перших визвольних 
змагань УНР, ЗУНР та їхньому впливу та урокам для сучасної Української держави. 
Уведено до наукового обігу значну кількість документів і матеріалів, що дало 
можливість більш концептуально відтворити воєнно-політичну та військову історію 
України ХХ ст., особливо тих її тем, які не отримали належного наукового 
висвітлення. Виявлено закономірності у дискурсивній взаємодії між українською та 
світовою воєнно-політичною та військово-історичною думками у ХХ ст. 

Практичне застосування. У державних органах влади – для розроблення 
державної політики та цільових програм у безпековій сфері. В МОН України – для 
використання у системі освіти та виховання при розробці планів та навчальних 
програм спеціалістів та магістрів з українознавства, військової історій, політичної 
історії у ЗВО. Також одержані результати можуть бути використані при підготовці 
монографій, підручників і посібників в сфері вітчизняної політичної та військової 
історії. Вони стануть у пригоді також для викладачів, військовослужбовців, 
курсантів та студентів військових і цивільних навчальних закладів, військових 
аналітиків.  
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б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання 
перехідних науково-дослідних робіт: 

1) Латентні західноєвропейські дискурси в українській гуманітаристиці 
радянської та пострадянської доби. 

Науковий керівник – Терлецький Віталій Михайлович, канд. філос. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 611, 352 тис. грн. 
Науковий результат: зібраний і класифікований за певними критеріями масив 

наукової літератури з досліджуваної проблематики (більше 15 тисяч 
бібліографічних джерел), що наявна в фондах Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського; сформульовані теоретичні засади методології дослідження 
західноєвропейських дискурсів в українській гуманітарних науках; показано, що 
концепт «дослідження рецепцій» (reception study) може виконувати функцію 
методологічного інструменту для дослідження західноєвропейських дискурсів; 
проаналізовані особливості трансляції психоаналітичного дискурсу в радянській 
гуманітаристиці 1960-1980 рр. Результати НДР оприлюднені в 3 фахових 
публікаціях, 2 матеріалах конференцій. 

Новизна отриманих результатів: визначено спектр інституцій, що 
репрезентативний для дослідження гуманітарного простору радянської доби; 
частково описана і проаналізована джерельна база дослідження; окреслено поняття 
«дослідження рецепцій» як методологічна програма дослідження шляхів трансляції 
західноєвропейських гуманітарних дискурсів у вітчизняному гуманітарному 
просторі радянської доби; уточнено контроверсійне в традиційних історико-
філософських студіях поняття «радянська філософія»; продемонстрована 
визначальна роль мовного чинника в процесі рецепції психоаналітичної теорії та в її 
перетлумаченні в офіційно легітимованому дискурсі. 

Науковий рівень та значимість результатів. Переважна більшість сучасних 
науковців, які досліджують непрості і неоднозначні процесів, що мали місце в 
гуманітаристиці радянського періоду, як правило, відзначають і певну роль у них 
західної філософської думки. Однак традиційна історико-філософська настанова, 
коли аналізуються твори і творчість відповідних особистостей, а певні ідеї або 
положення увиразнюються завдяки історичному чи інтелектуальному контексту, не 
звертає належної уваги на виявленні, локалізації та інтерпретації латентних, 
експліцитно не сформульованих гуманітарних дискурсів західноєвропейської 
традиції, що певним чином містилися, транслювалися і далі розвивалися в рамках 
офіційної, ідеологічно легітимованої гуманітаристики радянської України. При 
цьому не маються на увазі «впливи» західноєвропейської традиції на вітчизняну 
думку, а йдеться передусім про реконтекстуалізацію цієї думки з огляду як на 
західні дискурси, так і на факт наявності сучасної вітчизняної гуманітарної традиції, 
що вочевидь корелює із західноєвропейською традицією гуманітаристики.  

Практичне застосування: опрацьовано великий обсяг матеріалів, який 
доцільно використати при створенні низки навчально-методичних розробок, 
посібників або підручників для таких спеціальностей, як «Філософія», «Історія 
філософії» та «Історія вітчизняної культури». На підставі цього матеріалу можна 
зрозуміти, що попри ідеологічну зашореність гуманітарного простору радянських 
часів усе-таки існували певні можливості і знаходилися засоби, щоб сприймати і 
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осмислено трансформувати інтелектуальне надбання Заходу. 
2) Російсько-українські війни початку ХХ та ХХІ століть як протистояння 

цивілізаційного вибору та концептів національно державних ідентичностей. 
Науковий керівник – Гай-Нижник Павло Павлович, д-р іст. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 708, 187 тис. грн. 
Науковий результат: сформовано історіографічну і джерельну базу 

дослідження; висвітлено ключові етапи першої російсько-української війни (грудень 
1917 – квітень 1918 рр.); проаналізовано специфіку заснування і функціонування 
південно-східних радянських республік на території України (Донецько-
Криворізької радянської республіки, Одеської радянської республіки та Радянської 
соціалістичної республіки Тавриди) у 1918 р., а також «ЛНР» і «ДНР» у 2014 р.; 
показано їхню своєрідну участь у веденні гібридних воєн Росії проти України у 
симетричному порівнянні, підготовку і перебіг переворотів П.Скоропадського 29 
квітня 1918 р. і проти нього 14 грудня 1918 р.; схарактеризовано комплектацію та 
повноваження особистої охорони П.Скоропадського та гетьманських спеціальних 
служб, аналіз їхньої діяльності протягом існування Української Держави; висвітлено 
політичні аспекти у перебігу мирових перемовин та під час укладання Мирового 
договору між УНР та Центральними державами у Бересті в лютому 1918 р.; 
з’ясовано вплив війни Росії проти України на стан етнополітичної ситуації в АР 
Крим та м. Севастополі та загроз для дискримінованих громад етнічних українців 
Криму та корінного кримськотатарського народу; висвітлено дії Армії УНР у 
Першому зимовому поході в запіллі Добровольчої та Червоної армій в кінці січня – 
на початку лютого 1920 р.; досліджено участь  жінок у Перших визвольних 
змаганнях. Результати НДР опубліковані в 3 індивідуальних монографіях, 2-х 
розділах колективних монографій, 21 науковій статті. 

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше досліджені 
позитивні та негативні дії політичного керівництва та урядів УНР та УД в 
асиметричному протистоянні гібридній агресії з боку Росії в дипломатичній, 
соціальній, фінансово-економічній, етнокультурній, ідеолого-інформаційній сферах 
державної політики, виявлено їхні причини й наслідки, об’єктивні та суб’єктивні 
фактори і рушії тощо. Також встановлені факти гібридної війни Росії проти України 
на початку ХХ ст. у сферах геополітики і дипломатії, в соціальній, фінансово-
економічній, етнокультурній та ідеолого-інформаційній сферах та доведено 
спадкоємність фактів та методів ведення гібридної війни режиму Путіна із 
режимами Леніна–Троцького та Дєнікіна проти України. 

Науковий рівень та значимість результатів. Використано нові архівні 
документи та матеріали, новітню літературу та методологію з різних галузей 
гуманітарного знання, висвітлено малодосліджені або зовсім недосліджені сторінки 
національного державотворення за часів української революції, УНР, Української 
Держави у 1917–1921 рр. та за новітньої держави України, зокрема, засоби і методи 
гібридних форм ведення війни Росії проти України у 1917–1921 рр. й від 2014 року 
по сьогодення, асиметричні дії урядів України за умов російсько-українського 
протистояння у гуманітарній сфері, військово-політичному, дипломатичному, 
фінансово-економічному та інформаційному вимірах. 

Практичне застосування. Результати можуть бути використані при розробленні 
державної політики та цільових програм у гуманітарній сфері; у системі освіти та 
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виховання при розробленні планів та навчальних програм спеціалістів та магістрів з 
історії України, читанні лекцій; у процесі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів; при розробленні тематичних 
планів, тематики рефератів, науково-дослідних робіт та дисертаційних досліджень 
тощо.  

 
3) Етнокультурні процеси в Україні (1985-2017). 
Науковий керівник – Фігурний Юрій Степанович, канд. іст. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 833, 662 тис. грн. 
Науковий результат: Обґрунтовано закономірності зміни підходів до наукового 

дослідження ґенези українського народу та сучасних етнокультурних процесів в 
умовах кризи комунізму та відновлення української державності на зламі ХХ–ХХІ 
ст. (на доопрацювання концепції історичної зумовленості етнокультурних процесів 
в Україні в період від середини 1980-х рр. до сьогодення). Система чинників 
збереження і розвитку української та кримськотатарської етнокультурної 
самобутності (1985–2019). До найбільш вагомих чинників належать такі: сім’я та 
родина, наявність етнічної території, наявність суверенної держави, політичні 
партії, рухи та блоки, наука українознавчого спрямування, освіта, громадські 
організації, засоби масової інформації, українські церкви та інші, які не 
підпорядковані Москві, вільне пересування по світу. Результати НДР висвітлено у 
25 публікаціях у періодичних та інших наукових виданнях, а також у 24 доповідях 
на 15 наукових зібраннях. 

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що зроблено спробу 
систематизувати, доповнити, узагальнити, синтезувати, переоцінити знання у галузі 
етнокультурних процесів з погляду суспільно-історичних викликів, що постали чи 
загострилися останнім часом перед Україною. Вперше зроблено спробу 
змоделювати зміни підходів до наукового пізнання етнокультурних процесів, а 
також етнокультурного розвитку України від 1985 р. до сьогодні. 

Науковий рівень та значимість полягає в тому, що оцінка взаємозв’язків між 
залишками радянської спадщини в етнокультурній сфері України російською 
агресією та сучасними етнокультурними процесами робиться зазвичай на 
побутовому й публіцистичному рівнях. Взаємозв’язок між трьома переліченими 
явищами досі несистематизований. Цей недолік усувається в процесі дослідження. 

Практичне застосування. результати дослідження можуть бути використані в 
науковій та освітній сферах. Розроблені за результатами дослідження рекомендації 
готові для використання з метою прискорення подолання негативних наслідків 
зросійщення України, совєтизації та комунізації національної свідомості. 
Опубліковані та впроваджені в освітню практику результати сприятимуть інтеграції 
України до європейського цивілізаційного простору, як самобутнього культурно-
історичного явища, підвалиною якого є українська етнічність.  

 
4) Когнітивно-інформаційний та етносеміотичний виміри українського 

словесно-культурного Тексту. 
Науковий керівник – Ціпко Анатолій Валентинович, д-р. філол. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 461, 558 тис. грн. 
Науковий результат. Надано ціннісне обґрунтування практик українського 

текстотворення, виокремлено роль культурногенетичного системного чинника у 
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текстотворчому досвіді української словесної культури, розглянуто провідне 
завдання смислових інтенцій в українському когнітивно-інформаційному полі. 
Здійснено культурно-інформаційний контент-аналіз домінантних типів повідомлень 
та знаннєвих кодів, що діють як текстові імперативи людського поведінкового зламу 
за катастрофічних обставин інформаційного наступу. Окреслено та практично 
підтверджено можливісний потенціал розширення українознавчих досліджень через 
застосування напрацьованого та обґрунтованого терміну «текстуалія». У ньому 
представлено форми комунікативної активности текстотворення та розглядається 
потенціал до комунікування, що походить з комунікативного ядра традиції. 
Результати НДР оприлюднено в 16 наукових публікаціях і 3 виступах на 
конференціях. 

Новизна отриманих результатів. Текст у широкому розумінні розглянуто з 
огляду на природу культурного контекстування «писаної» та «усної» форм 
українського традиційного текстотворення. До характеризування залучено такі 
інструментальні одиниці, як гіпертект і макротекст. Провідне завдання у розгляді 
досвіду текстотворення та контекстування визначено за зумисно напрацьованим 
терміном-поняттям «текстуалія». Завдяки йому запропоновано спостерігати розмаїті 
зв’язки поміж текстом та контекстом, а також науковим текстотворенням. 

Науковий рівень та значимість результатів. Показано, що текст як 
культуротворчий та культуровмісний депозитарій ґрунтується у своєму появчому 
потенціалі та функціонуванні на організматиці як «живій» потребі в 
антропологічному подієвому мемораті. Окреслено, що традиція містить та засвідчує 
появу й функціональне розгортання, ширше – «долю тексту». Відтак у межах 
традиції  укладено культуротворчий та текстотворчий масив інтенційного «руху» 
людської, зокрема української, комунікативної діяльности. 

Практичне застосування результатів дослідження насамперед стосується 
подальшої наукової роботи в царині українознавства, зокрема при підготовці 
монографій, статей, організації наукових заходів. Також вони можуть бути корисні 
при аналіз сучасних інформаційних технологій (медіа-досвід) і при розробці 
комунікативно-інформаційної стратегії держави.  

 
5) Світоглядні та соціальні аспекти виникнення конфліктних ситуацій в 

українському суспільстві: історичні передумови, сучасний досвід та стратегії 
подолання. 

Науковий керівник – Брайченко Олена Юріївна, канд. іст. наук. 
Обсяг фінансування: на 2019 рік – 628, 647 тис. грн. 
Науковий результат. Досліджено історико- та соціоантропологічні контексти 

виникнення конфліктних ситуацій в цивільному суспільстві та встановлення їхнього 
зв’язку з сучасними кризовими явищами. Здійснено інтерпретацію та аналіз 
ефективних моделей культурної комунікації та міжетнічної взаємодії. 
Проаналізовано відображення феномену ідентичності в різних аспектах життя 
спільнот: традиційному харчуванні, етнічних звичаях, державній політиці, освіті. 
Зроблено аналіз ефективних моделей культурної комунікації та міжетнічної 
взаємодії в сучасному суспільстві, проведено дослідження серед представників 
українського суспільства з акцентом на моделі адаптації та переживання сучасних 
конфліктних ситуацій. Визначено, як відбувається адаптація різних категорій 
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мігрантів в сучасному українському суспільстві. Результати НДР оприлюднено в 10 
наукових статтях, 8 матеріалах конференцій і 1 розділі монографії. 

Новизна отриманих результатів. На відміну від традиційних досліджень 
сучасних кризових суспільних ситуацій, які зосереджуються переважно на 
політичному вимірі конфлікту, вперше увага фокусується на комплексному аналізі 
впливу суспільно-політичного конфлікту на різні верстви українського суспільства. 
Теоретичною новизною цього етапу дослідження соціокультурних аспектів 
конфліктних ситуацій в українського суспільстві є контекстуальне моделювання 
конфліктного потенціалу в Україні у його зв’язку із суміжними явищами, 
обставинами та об’єктами. Запропонований аналіз конфліктів у цивільному 
суспільстві та встановлення їхнього зв’язку з сучасними кризовими явищами, а 
саме, конфлікту ідентичностей, зміни світоглядних парадигм, соціокультурної 
адаптації та інтеграції ВПО у нові територіальні громади; визначення 
українознавчих проєкцій міжкультурної комунікації. 

Науковий рівень та значимість результатів. Застосування антропологічного 
підходу для вивчення впливів сучасного конфлікту на українське суспільство 
дозволяє розглянути різні виміри соціальної адаптації до кризи та культурних 
трансформацій. Дослідження сучасних соціокультурних процесів та повсякденних 
практик в Україні в умовах конфлікту дає змогу виокремити закономірності 
адаптації у повсякденному житті соціуму в умовах збройних та соціальних 
конфліктів і надає можливість змоделювати історичну ретроспективу. 

Практичне застосування результатів дослідження можливе при формуванні і 
розробленні державної стратегії з подолання наслідків конфліктних ситуацій в 
українському суспільстві. Також вони можуть бути використані при написанні 
підручників та посібників, а також при розробці навчальних програм ЗВО на 
факультетах гуманітарного спрямування з навчальних курсів з культурології, 
соціології, етнології сучасності, соціокультурної антропології, історії України. 

 
  

IІІ. Розробки, які впроваджено у 2019 році за межами ВНЗ або НУ. 
№ 
з/п 

Назва та автори 
розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 
рівень отриманого 
результату; 
переваги над 
аналогами, 
економічний 
соціальний ефект 

Місце впровадження 
(назва організації, 
відомча належність, 
адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Практичні 
результати, які 
отримано 
ВНЗ/науковою 
установою від 
впровадження 
(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 
налагоджено 
співпрацю для 
подальшої роботи 
тощо) 

1 Бої у Львові 1-22  
листопада  1918  
року.  Частина  І. 
(Дєдик О.); Дальня  
стратегічна авіація 
в небі України 
(1914-2004) 
(Слободянюк  М.В.,  
Фешовець  О.В.). 

В дослідженнях 
проводився 
порівняльний аналіз 
процесів 
становлення,  
трансформації та 
розбудови 
українських 
національних 
збройних сил, 
особливості  
формування  

Громадська 
організація 
«Недержавний 
аналітичний центр 
«Українські студії  
стратегічних 
досліджень», 
веб-сайт: ussd.org.ua 

Довідка про 
впровадження від 
23 грудня 2019 р. 

Результатом 
впровадження даного 
наукового продукту є 
розроблення 
громадських ініціатив 
та проектів, 
просвітницьких 
заходів, спрямованих 
на посилення  
ролі  військово-
патріотичного  
виховання, що 



11

 

військових 
формувань в 
Україні періоду 
т.зв. Перших 
визвольних змагань, 
тобто УНР і ЗУНР. 

сприяють  
розширенню  
аналітичної  
роботи у воєнній  
тематиці. НАЦ 
«УССД» успішно  
використовувала 
матеріали 
авторського 
колективу у 
проведенні 
Всеукраїнського 
семінару – тренінгу 
«Школа  
патріотизму» 29 
серпня – 1 вересні 
2019 року. 

2 Високомобільні 
десантні 
(Аеромобільні) 
війська України. 
1991-2017. – 
Львів: Видавництво 
«Астролябія», 2018.  
 (Слободянюк М.В., 
Фешовець О.В.) 

Вперше в 
українській та 
світовій 
історіографії на 
основі архівних 
джерел 
відтворюються 
особливості 
формування 
з’єднань і 
частин Збройних 
Сил України. 

Національна академія 
Сухопутних військ 
імені гетьмана Петра 
Сагайдачного. 
Міністерство освіти і 
науки України,   
79012, м. Львів, вул. 
Героїв Майдану, 1. 

Довідка про 
впровадження від 
11.03.2019 р. 

Використовується в 
навчальному процесі 
викладачами та 
курсантами НАСВ. 

3 На кордоні з 
мегаполісом: 
київське передмістя 
в антропологічній 
оптиці (кейс м. 
Ірпінь) / наук. ред., 
упоряд. Оксана 
Овсіюк. К.: Дуліби, 
2019. – 160 с. 
(Овсіюк О., 
Семенова О., 
Гримич М., 
Соболєва О., Полек 
Т.). 

В українській 
історіографії 
практично відсутні 
комплексні 
дослідження 
реального та 
уявного пограниччя 
мегаполісів та їх 
передмістя в 
минулому, так і на 
сучасному етапі. 
Авторський 
колектив спробував 
подивитися на 
міські проблеми 
крізь парадигму 
пограниччя. Фокус 
уваги на зовнішніх 
та внутрішніх 
міських кордонах 
дав можливість 
побачити приховані 
процеси та 
зрозуміти 
структурні 
проблеми в місті. В 
колективній 
монографії 
представлено 
тексти, присвячені 
як історії м. Ірпеня, 
так і 
антропологічному 
дослідженню 
сучасної міської 

Київська міська 
організація 
Національної спілки 
краєзнавців України. 
01001, м. Київ, вул. 
Грушевського4, офіс 
212. 

Довідка про 
впровадження від 
23.01.2020 № 1. 

Результати 
дослідження 
апробовані на 
наукових заходах, 
зокрема у доповідях 
О.Овсіюк та інших 
авторів на VII (звітно-
виборчій) 
конференції КМО 
НСКУ та  
Міжнародній 
науковій конференції 
«Другі краєзнавчі 
читання: історія та 
етнокультура» (2017), 
в яких особливу увагу 
було звернуто на 
основні аспекти, 
розглянуті в 
колективній 
монографії. 
Вихід у світ 
монографії сприяє 
поширенню знань з 
історії та 
антропології м. Києва 
і його передмістя. 
Автори Соболєва О. 
(2017) та О. Овсіюк 
(2018) висунуті КМО 
НСКУ на здобуття 
премії Київського 
міського голови. 
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спільноти. 
 

4 Антропологія 
релігії: порівняльні 
студії від 
Прикарпаття до 
Кавказу / Уклад. К. 
Ваннер, Ю. 
Буйських (Eds. 
Wanner, Catherine, 
Buyskykh, Iuliia). 
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 
2019. 

На основі зібраного 
матеріалу впродовж 
трьох років 
польового 
матеріалу в різних 
місцевостях Польщі 
(насамперед 
українсько-
польське 
пограниччя, 
території 
Люблінського і 
Підкарпатського 
воєводств, 
Західнопоморське 
воєводство), а 
також із 
застосуванням 
антропологічної 
оптики дослідження 
показано співжиття 
українців та 
поляків, непрості 
процеси 
примирення зі 
спільною історією 
та множинністю 
часто суперечливих 
пам’ятей, а також 
те, наскільки 
живучими  для 
українців 
Закерзоння є 
кривди, закорінені 
Другою світовою 
війною та 
повоєнними 
роками.    

Національний музей 
історії України, 
Міністерство 
культури, молоді та 
спорту України, 
01001, м. Київ, вул. 
Володимирська, 2. 

Угода про 
співробітництво і 
взаємодопомогу 
№ 7 від 26 квітня 
2016 р.  
Довідка про 
впровадження № 
53 від 31.01.2020 
р. 

Публічна лекція 
Ю.Буйських «Між 
пам’яттю та 
кордоном»: 
антропологія 
польсько-
українського 
пограниччя», яка 
відбулася 26.05.2019 
р. в Національному 
музеї історії України 
в рамках відзначення 
75-х роковин початку 
депортації українців 
Закерзоння. 
Згаданий продукт 
також врахований 
при підготовці 
державних програм, 
що виконуються в 
Національному музеї 
історії України. 

5. 1) На кордоні з 
мегаполісом: 
київське передмістя 
в антропологічній 
оптиці (кейс м. 
Ірпінь) / наук. ред., 
упоряд. Оксана 
Овсіюк. К.: Дуліби, 
2019. – 160 с. 
2) Українське 
пограниччя як 
соціокультурний 
феномен: 
теоретичні засади 
та дослідницькі 
кейси. К.: Дуліби, 
2020.  

Міські дослідження 
– актуальний 
напрям сучасних 
антропологічних 
студій. Автори 
осмислюють 
феномен 
пограниччя з точки 
зору філософії, 
соціології, 
соціокультурної 
антропології. 
Значна увага 
присвячена 
емпіричним 
дослідженням, до  
яких потрапили 
дослідницькі кейси, 
розроблені в межах 
напрямків 
міжконфесійного 
пограниччя та 
пограниччя, що 
існує в міському 

Вінницький 
державний 
педагогічний 
університеті ім. 
М.Коцюбинського, ф-
т історії, права і 
публічного 
управління, 
Міністерство освіти і 
науки України,  
21100, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32. 

Угода про 
співробітництво і 
взаємодопомогу  
від 24 червня 
2016 р.  
Довідка про 
впровадження № 
17/03 від 
31.01.2020 р. 

Результати 
впровадження: 
1) Використання у 
навчальному процесі 
студентів-істориків 
ВДПУ, зокрема в 
курсі лекцій з 
українознавства (1 
курс), етнології 
України (2 курс), 
етнографії України (3 
курс), історії 
української культури 
(3 курс). 
2) Апробація під час 
літньої етнографічної 
практики у 2017 р. 
студентів 1 курсу 
факультету. 
3) ІІІ–V 
Всеукраїнський 
науково-теоретичний 
семінар з циклу 
«Повсякденність: візії 
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просторі та 
перспективам 
застосування 
парадигми 
пограниччя в 
дослідженнях 
українських 
науковців. 

та смисли» (квітень 
2017, 2018 і 2019 
роки) на базі ВДПУ. 
Видано 3 збірника. 
4. Стажування в 
НДІУ викладачів 
кафедри історії та 
культури України: 
к.і.н., доц. Жмуд Н.В., 
к.і.н., ст..викл. 
Косаківського В.А. 
(листопад 2018 р.), 
д.і.н., проф. 
Коляструк О.А. 
(лютий 2019 р.), які 
мали змогу 
ознайомитися з 
методикою 
проведення 
етнографічної 
експедиції та 
опрацювання 
матеріалів. 

6 Монографія 
«Українська 
ранньомодерна 
шляхетська родина 
у внутрішніх 
зв’язках і 
стосунках» 
(Електронний 
варіант) та 
«Історія Волині: 
навчальний 
посібник. Т. 1» 
(Електронний 
варіант). 

Дані видання 
заповнюють 
прогалину в 
українській 
історіографії щодо 
вивчення 
повсякденного 
життя українського 
соцікму 
ранньомодерної 
доби.  
Зокрема, в 
монографії 
Еволюція понять 
«родина» та 
«шлюб» 
простежено в їх 
історичній 
перспективі. 
Проаналізовано 
загальноприйняті 
норми світського 
шлюбного 
законодавства за 
Литовськими 
статутами 1529, 
1566, 1588 років. На 
підставі аналізу 
канонічного права 
з’ясовано лінії та 
ступені 
покревності, 
свояцтва та 
духовного 
споріднення членів 
родини.  
З’ясовано 
матримоніальні 
практики та 
мотиваційні засади 
укладання шлюбів. 

Львівський 
національний 
університет імені 
І.Франка, 
Міністерство освіти і 
науки України,  
79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1 

Довідка про 
впровадження № 
991 від 
21.01.2020 

Результати 
впроваджено й 
використано в 
лекційних курсах на 
історичному 
факультеті: «Історія 
України у XIV–XVII 
ст.» (проф. Шуст 
Р.М.), 
«Джерелознавство» 
(доц. Вінниченко 
О.О.), «Спеціальні 
історичні 
дисципліни» (доц. 
Кметь В.Ф.), «Міста 
України 
середньовіччя та 
ранньомодерного 
часу» (доц. Заяць 
А.Є.). 
Факультет 
зацікавлений у 
подальшій співпраці з 
НДІУ, зокрема з 
науковцями відділу 
історичних пам’яток. 
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На цій підставі 
встановлено 
характер шлюбної 
моделі, визначено її 
характеристики, 
зокрема 
багатошлюбність і 
багатодітність. 
Розглянуто гендерні 
ролі та 
взаємостосунки 
чоловіків і жінок у 
родинному 
повсякденні, 
ставлення батьків 
до дітей та 
дорослих дітей до 
батьків. Висвітлено 
значення інституту 
опіки над вдовами і 
недорослими 
дітьми. Шляхетська 
родина показана 
також у світлі 
міжконфесійних 
стосунків її членів. 
З’ясовано прояви 
милості та причини 
таких явищ 
родинного життя, 
як конфлікти і 
подружні зради, 
існування 
конкубінату. 
Висвітлено 
взаємостосунки між 
спорідненими та 
посвояченими 
родинами. 

7 Монографія 
«Українська 
ранньомодерна 
шляхетська родина 
у внутрішніх 
зв’язках і 
стосунках» 
(Електронний 
варіант) та 
«Історія Волині: 
навчальний 
посібник. Т. 1». 
(Електронний 
варіант). 

Підготовлена на 
підставі 
віднайденого 
матеріалу 
монографія 
відкриває 
недосліджені досі у 
вітчизняній 
історіографії 
різноманітні 
аспекти приватного 
життя конкретних 
тогочасних людей. 

Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
Міністерство освіти і 
науки України,  
43025, м. Луцьк, пр. 
Волі, 13 

Довідка про 
впровадження 
03-28/01-160 від 
22.01.2020 р. 

Результати 
досліджень 
використовуються в 
лекційних курсах 
«Історія України», 
«Історія та культура 
України», «Давня та 
середньовічна історія 
України», «Історія 
Волині», «Історія 
повсякденності», 
«Місто в історії 
Європи», «Історія 
одягу і моди», 
«Спеціальні історичні 
дисципліни». 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
України зацікавлений 
в подальшій з 
науковцями відділу 
історичних пам’яток 
НДІУ. 
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IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 
друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва 
видання, де 
опубліковано 
роботу 

Том, 
номер 
(випус
к, 
перша-
останн
я 
сторінк
и 
роботи
) 

Статті 
1 Voronchuk I. O. Volhynian Court Books as a Source for 

Studying the History of the Ukrainian Noble 
(Szlachta) Family in the 16th and 17th 
Centuries 

Przeszłość 
Demograficzna 
Polski. 

Vol. 
40, 
2018, 
pp. 39–
62. 

2 Buysky Y. In Pursuit of Healing and Memories: Cross-
Border Ukrainian Pilgrimage to a Polish 
Shrine. 
 

Journal of 
Global 
Catholicism,  

Vol. 3: 
Iss. 1, 
Article 
4, 
2019, 
pp. 64-
98.  

 
V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених 
тощо). 
У 2019 р. молодими вченими НДІУ організовано і проведено такі наукові заходи:  

1. Організація літньої школи (академії) “After Violence: The (Im)possibility of 
Understanding and Remembering”, Дніпро, Україна, 10-17 червня 2019 р. 
(Ю.Буйських)  

Протягом 10–17 червня в Інституті «Ткума» проходила Трансрегіональна 
Академія «After Violence. The (Im-)Possibility of Understanding and 
Remembering”(«Після насилля: (не)можливість розуміння та пам’ятання»), 
учасниками якої стали близько тридцяти вчених з 14 країн світу. Роботи Академії 
передбачала насичену та цікаву освітню програму. Під час лекцій, практикумів, 
тематичних екскурсій та воркшопів учасники школи обговорювали питання, 
пов’язані з осмисленням багатьох травматичних історичних подій, що відбувалися 
протягом ХХ і ХХІ століть переважно на території Центральної і Східної Європи. 
Це насильство було продовжено політикою амнезії, стиранням пам’яті, мовчанням, 
забуттям, страхом, байдужістю і маніпуляцією суспільної свідомості. У рамках 
школи с.н.с. відділу соціокультурної антропології  Юлія Буйських прочитала 
лекцію-практикум «Fieldwork in Dnipro: Theory, Methods and Production of 
Anthropological Knowledge», що передувала польовому воркшопу у рамках школи. У 
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лекції дослідниця звернула увагу на особливості етнографічної роботи у місті, 
етичні виклики, які супроводжують антрополога у полі та особливо підчас праці із 
травматичним людським досвідом. 

2. V Всеукраїнський науково-теоретичний семінар на тему «Образ радянського: 
конструкція, міфологія, візуальні рамки» (співорганізатор – О.Овсіюк). 4-5 
квітня 2019 р., м. Вінниця. 

Фокусом V Всеукраїнського науково-теоретичного семінару з історії 
радянського повсякдення «Образ радянського: конструкція, міфологія, візуальні 
рамки» стали візуальні репрезентації радянського. Подія зібрала молодих та зрілих 
дослідниць/ків у царині історії, етнології, антропології, соціології та інших 
дисциплін. 

Доповіді, що мали місце протягом двох днів семінару, торкнулися важливих 
аспектів візуалізації радянського та взаємного конструювання візуального і 
повсякденного. Учасники й учасниці зверталися до аналізу плакатів, листівок, 
кінофільмів, а також осмислювали візуальні маркери радянського в урбаністичному 
і руралістичному (сільському) просторах. Ученими було запропоновано різні 
підходи і теоретико-методологічні рамки, що дозволили поглянути на взаємозв’язок 
візуального і повсякденного опукло, враховуючи різноманітність контекстів та 
життєвих проектів епохи. Що стало результатом роботи? Тут радше йдеться про 
урізноманітнення стратегій і способів аналізу радянського повсякдення із 
одночасним розумінням того, що його не можна обмежити виключно історією 
Радянського Союзу. Наше радянське завжди поруч з нами, воно всередині і ззовні, в 
оптиках і практиках, і що важливо – в образах, не завжди проговорених і 
осмислених, але безсумнівно присутніх у сьогоднішньому повсякденному житті. 

Зокрема, Олена Брайченко у виступі «Вивчення гастрономічного образу 
достатку на основі аналізу радянських візуальних матеріалів» проаналізувала 
перспективи аналізу живописних робіт радянського часу для розуміння радянської 
візуальності на прикладі зображень гастрономічного образу достатку. 

3. Організація міжнародного міждисциплінарного воркшопу для молодих 
вчених «Understanding the City. Anthropology of Post-Socialist Transformations» 
(О.Овсіюк, Т.Полек, Ю.Буйських, О.Брайченко). 

Детально описано тут: http://uamoderna.com/support/workshop-urban-
anthropology  

4. Участь члена РМВ О.Овсіюк (разом з О.Соболєвою і О.Брайченко) у 
програмі Модуль знань на Українському радіо (17.10.2019 р.). Тема програми: 
«Культурна антропологія – чому цей академічний напрямок дотепер вважається 
новим для вітчизняної науки?» 

5. Участь члена РМВ Т.Полек (разом з А.Петренко) в ефірі радіо UA: 
Культура.«Балкон як унікальний архітектурний феномен». Режим доступу: 
http://nrcu.gov.ua/schedule/play-
archive.html?periodItemID=2163335&fbclid=IwAR1cmHIE6tmhzWy7U-
PRM22BYhClHF1PMJl4Xp98d4ezxH_giwcMsu-dWqs 

6. Участь члена РМВ Т.Полек у «Днях науки» (10.11.2019 р.). Режим 
доступу: https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2019_Kyiv.pdf Прочитала 
лекцію «Що так антропологія, або труднощі крос-культурного перекладу?» 
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7. Наповнення рубрики «Платформа наукових ініціатив» журналу 
«Українознавство». Зокрема, в № 4 журналу опубліковані статті Овсіюк О. «Вплив 
продовольчого забезпечення на ритми життя містян», Семенової О. «Локальна 
ідентичність та повсякденні практики мешканців київського передмістя (на прикладі 
смт Глевахи)»; в № 3 – стаття Полек Т., Петренко-Лисак А. «Паразитна архітектура 
як стратегія подолання урбаністичних кордонів», в № 2 – статті Буцикіна Є. 
«Психоаналіз та українське слово» і Коцюби М. «Про шляхи дослідження 
прихованого західного дискурсу в радянській філософії» та в № 1 – стаття 
Брайченко O. «Трансформації гастрономічної культури українців у США у другій 
половині ХХ — на початку ХХІ століття та її роль у збереженні етнічної 
ідентичності». 

Впродовж 2019 р. молоді науковці Інституту опублікували 20 наукові статті, з 
них 3 статті у зарубіжних виданнях, виступили з 14 доповідями на міжнародних, 
всеукраїнських конференціях, круглих столах, симпозіумах та інших наукових 
заходах. 

 
 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
(відсоток від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 
установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у ВНЗ 
або установі після 

закінчення аспірантури 
2015 0 19 1% 
2016 0 16 0% 
2017 0 18 0% 
2018 0 11 0% 
2019 0 12 0% 

Внутрішніми стимулюючими заходами та відзнаками  
Моральним заохоченням за успіхи досягнуті в науково-дослідній роботі є 

подяки, дипломи та грамоти. 
 

 

VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками. 
Відділ історичних студій досліджує передумови, зміст, цілі, характер, напрями 

і форми встановлення демократії як форми суспільного ладу, а також вивчає 
механізми розв’язання національних та державотворчих проблем в Україні 
впродовж ХХ – початку ХХІ ст.  

Відділ історичних пам’яток досліджує структуру українського повсякдення 
ранньомодерної доби.  

Відділ української етнології досліджує основні тенденції формування 
українського етносу в контексті динаміки етнокультурних процесів європейських 
народів. 

Відділ соціокультурної антропології працює в рамках наукової дисципліни 
соціальна антропологія, вивчає феномен українського пограниччя. 

Відділ філософії та геополітики досліджує виклики та загрози у гуманітарній 
сфері України в їхньому зв’язку з геополітичною позицією держави, культурно-
цивілізаційним вибором українського народу, постійними змінами в 
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інформаційному та освітньому просторі сучасного глобалізованого світу. 
Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства розробляє 

програму з українознавства для суботніх та недільних шкіл; забезпечує освітні 
контакти з українською діаспорою, змістовно наповнює та впроваджує 
українознавчу складову в системі середньої освіти.  

Відділ української філології досліджує взаємодію усної та писемної 
словесності в давньо- та середньовічному українському соціокультурних 
контекстах, динаміку формування національної ідентичності у протистоянні 
імперській ідентичності у соціокультурних процесах ранньомодерної доби. 

Відділ інформаційного забезпечення та наукових комунікацій організовує збір 
інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, впроваджує 
телекомунікаційні технології, системи баз даних з метою інформатизації діяльності 
структурних підрозділів Інституту. Забезпечує редагування і випуск паперового та 
електронного варіантів квартальника «Українознавство», забезпечує своєчасне 
оновлення інформації на офіційному сайті Інституту. 

Відділ військово-патріотичного виховання досліджує воєнно-політичну та 
військову історію України ХХ ст., враховуючи досвід протидії «гібридній» війні як 
формі агресії. 

 
VIІ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями. 
В Інституті співробітництво із закордонними організаціями здійснюється 

через особисті контакти наукових співробітників та міжнародні проекти наукових 
відділів. Із 01 листопада 2019 р. с.н.с. відділу соціокультурної антропології, канд. 
іст. наук. Ю. Буйських є впродовж 9 місяців дослідницею Програми «Стипендії 
імені Фулбрайта» в Пенсильванському університеті (США). Програма стажування 
передбачає реалізацію дослідницького проекту Ю. Буйських, роботу у бібліотеках 
університету, участь у різних наукових заходах, налагодження наукових контактів із 
американськими дослідниками – антропологами і соціологами, які займаються 
східноєвропейською проблематикою. 

З метою підтримки наукових комунікацій із закордонними науковими 
організаціями співробітниками відділу соціокультурної антропології (О.Овсіюк, 
Т.Полек, Ю.Буйських, О.Брайченко) було організовано та проведено 
міждисциплінарний воркшоп для молодих вчених «Understanding the City. 
Anthropology of Post-Socialist Transformations», в якому взяли участь науковці з 
Польщі, Німеччини, Росії, Великої Британії (3-4 жовтня 2019 р.). 

28–29 листопада 2019 р. к.і.н., провідна наукова співробітниця відділу освітніх 
технологій та популяризації українознавства Газізова О. О. взяла участь  у роботі 
Міжнародної конференції освітян діаспори «Українська закордонна школа – крок в 
майбутнє» (Гаага, Нідерланди), на якій обговорювалися актуальні проблеми 
діаспорних шкіл. 

Організатором конференції виступила фундація «Українці в Нідерландах», 
голова Віра Луценко-Зваан, за сприяння Посольства України в Королівстві 
Нідерландів. Учасниками конференції стали близько 40 вчителів з Франції, 
Німеччини, Італії, Данії, Норвегії, Португалії, України, Нідерландів. 

Головна мета заходу – обмін досвідом між учителями закордонних шкіл, 
обговорення стратегії розвитку шкіл у діаспорі, створення робочої групи для 
розробки єдиної освітньою програми для закордонних шкіл, підготовка документів 
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для надання українській мові статусу іноземної в Нідерландах.  
У рамках конференції відбулася презентація шести українських недільних 

шкіл в Нідерландах: Ейндховені, Роттердамі, Гронінгені, Утрехті, Гаазі й 
Амстердамі. Конференція мала дуже насичену програму: різноманітні майстер-
класи, методичні воркшопи. 

Під час проведення воркшопу «Формування національних цінностей та 
пріоритетів у вихованні молодого покоління українського зарубіжжя: 
українознавчий підхід» Газізова О. О. розкрила потенціал викладання сучасного 
українознавства в українських освітніх закладах за кордоном для формування 
національних цінностей та збереження української ідентичності молодого 
покоління. Ключовим завданням воркшопу було обговорення та апробація 
навчальної програми «Я і Україна» з курсу українознавства для суботніх та 
недільних шкіл українського зарубіжжя та методичних підходів до викладання 
українознавства для дітей різних вікових груп, вироблення методичних практик 
через взаємний обмін досвідом, висвітлення проблемного поля практичного 
застосування програми «Я і Україна» в освітніх практиках, а також розроблення 
рекомендацій щодо створення відповідного методичного комплекту. Під час 
виступу дослідниця зазначила, що Науково-дослідний інститут українознавства вже 
дванадцятий рік поспіль долучає учнівську молодь з-за кордону до участі в 
Міжнародному конкурсі з українознавства, в 2018 р. Інститутом був проведений 
Міжнародний конкурс з українознавства для вчителів, у якому взяли активну участь 
і вчителі суботніх та недільних шкіл українського зарубіжжя. 

 
Країна 
партнер  
за 
алфавітом 

Установа - партнер Тема 
співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати 
від співробітництва 

Велика 
Британія 

Школа соціальних 
наук, університет 
Лафборо 
(Loughborough 
University, UK ) 

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Доповідь д-р філософії 
Саймон Шлегель на 
тему «Порівнюючи 
туристичні зустрічі: 
як три пострадянські 
міста представляють 
спільне минуле». 

Німеччина Інститут Макса Планка 
із соціальної 
антропології, Галлє 

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Антропологиня 
Мальгожата Бічик була 
дискутанткою на панелі 
«Між минулим і 
майбутнім: як пам'ять 
трансформується у 
міський простір».  

Польща Інститут етнології та 
культурної 
антропології 
Варшавського 
університету, Варшава. 

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Доповідь докторки 
Юстини Шиманської 
«Антропологія в 
монофункціональному 
місті. Низовий активізм 
і соціалістична 
спадщина». 
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Польща Центр дослідження 
міграції, Варшавський 
університет, Варшава.  

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Доповідь дослідника 
міграції Ігнація 
Юзвяка на тему 
«Відмова від минулого: 
Неолібералізм і 
постсоціалізм серед 
промислових руїн».  

Польща Міждисциплінарна 
програма  гуманітарних 
і соціальних наук, 
Ягелонський 
університет, Краків. 

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Антропологиня 
Магдалена Хміль 
зробила доповідь на 
тему «Підгорзе в 
Кракові як приклад 
важкої спадщини». 

Польща Інститут історії імені 
Тадеуша Мантейфеля, 
Польська академія 
наук, Варшава. 

Міждисциплінарний 
воркшоп для молодих 
вчених 
«Understanding the 
City. Anthropology of 
Post-Socialist 
Transformations» (2-3 
жовтня 2019 р.). 

Особисті 
контакти. 

Докторка Ольга 
Гонтарська виголосила 
доповідь на тему 
«Варшава. Плутані 
шляхи трансформації. 
Між надією і 
розчаруванням. Союзи 
НУО та неофіційні рухи 
у Варшаві». 

 
VІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та 
баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну 
діяльність. 

Упродовж 2019 р. науковцями Науково-дослідного інституту українознавства 
розроблені та представлені для широкого загалу такі електронні освітні ресурси: 

– офіційний інтернет-сайт НДІУ, який знайомить з різноплановою 
діяльністю Інституту та регулярно оновлюється. Кількість відвідувань сайта – 
57 163, у 2019 р. із різних  країн світу скачано 288,18 ГБ, 
переглянуто 377 116 сторінок ,унікальні відвідувачі – 31 231, хіти – 1 190 878 ТОП-
3 скачувань: 
1. Збірник наукових праць НДІУ, том ХXIV – 8 071 
2. Підручник для вищих навчальних закладів П.П.КОНОНЕНКА 
«УКРАЇНОЗНАВСТВО» – 6 905 
3. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ТАРАС ШЕВЧЕНКО В 
ДОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ І КОРДОНИ» (2014 
р.) – 3 350 
Найактивніші країни-відвідувачі сайту: Швеція,Україна, Франція, США, Росія, 
Туреччина, Канада, Велика Британія, Чехія, Китай; 

– інтернет-журнал відкритого доступу «Українознавство», на якому 
розміщені всі номери журналу. Інтернет-журнал є електронним аналогом 
друкованого часопису «Українознавство» – наукового фахового видання з 
історичних наук. Видання вміщує статті та матеріали українською мовою, 
присвячені історії і теорії українознавства, культурі, освіті, науці, в ньому 
публікуються праці українських та зарубіжних дослідників. Науковим доробком 
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Інституту за 2019 р. є 4 номери часопису(78,36 ум. друк. арк.), статті з анотаціями 
двома мовами (українською і англійською) та рефератом англійською. Всі номери 
викладено у відкритому доступі. 

У 2019 р. Міжнародний науковий журнал «Українознавство» (ISSN 2413-
7065), який видається Науково-дослідним інститутом українознавства, був 
проіндексований авторитетною наукометричною базою Index Copernicus. Індекс 
журналу (ICV) склав 62,99%, що відображає міжнародний потенціал видання. 
Науковий профіль журналу в Index Copernicus визначений в категоріях History/ 
Anthropology/ Literature and Literary Theory: історія, антропологія, література й 
теорія літератури. До складу редакційної колегії входять науковці з Польщі, 
Білорусі, Росії, а також провідні професори України. Статті видання проходять 
незалежне подвійне сліпе рецензування та друкуються двома мовами – українською 
й англійською. Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого 
матеріалу та керується ліцензією Creative Commons CC BY NC ND (із 
зазначенням авторства – Некомерційна – Без похідних творів). 
«Українознавство» є фаховим виданням із дисциплін історичного профілю, 
акредитованим ВАК України. Також у журналі розглядаються актуальні проблеми 
культурології, лінгвістики, археології, освіти, філософії та інших соціальних і 
гуманітарних дисциплін. Окрема увага приділяється сучасному напрямку 
антропології – урбаністиці; важливим є питання викладання українознавства в 
загальноосвітніх школах. 
Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах даних та 
індексах цитування: 
Академія Гугл (Google Scholar)   
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyhStw8AAAAJ&hl=uk  

За п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість 
статей журналу за 2014–2019 роки, на які є посилання в понад h публікаціях) журнал 
«Українознавство» має індекс – 7. Індекс Гірша наведено з профілю видання, 
створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у 
розділі «Найкращі публікації» Google Scholar. Дані оновлено 22.07.2019. 
Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua)  
Наукова періодика України (http://journals.uran.ua) 
Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com) 
Academic Resource Index ResearchBib (http://journalseeker.researchbib.com) 
Scientific Indexing Services (http://www.sindexs.org) 
CiteFactor Directory (http://www.citefactor.org) 
Universal Impact Factor (http://www.uifactor.org) 
Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org) 
Infobase Index (http://infobaseindex.com/index.php) 

а також в реферативних базах: Polish Scholarly 
Library (бібліотека) http://pbn.nauka.gov.pl та Інституту проблем реєстрації 
інформації НАН України «Україніка наукова», електронні копії номерів часопису 
«Українознавство» передані на зберігання до електронного українознавчого 
контенту електронної бібліотеки «Наукова періодика України» Національної 
бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.  
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Постійно поповнюється новинами сторінка НДІУ в Facebook. 
 
ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів 
Впродовж 2019 року НДІУ, його співробітники були організаторами і 

співорганізаторами таких наукових заходів: 
1. VI Бандерівські читання  «Економічний націоналізм та соціальна 

справедливість».  (1 лютого 2019 р., м. Київ). 
2. ХІІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (28–30 березня 2019 р., НДІУ, м. Київ). 
3. Всеукраїнський конкурс есе для молодих науковців на тему «Економічний 

націоналізм як формула українського прориву». 
4. Методологічний семінар для педагогів на тему: «Великий терор 1937-38 

років в Україні: факти й дослідження та проблеми викладання». 
5. Науково-практичний методсемінар «Проблеми розвитку українознавства 

в гуманітарній сфері: сучасні виклики» (16 травня 2019 р., НДІУ, м. Київ). 
6. Урочистий захід до 90-річчя ОУН «Націоналізм: традиції та перспективи» 

(17.02. 2019 р., Львів). 
7. Круглий стіл до річниці Революції гідності (18.02.2019 р., Львів). 
8. Круглий стіл «Як зберегти пам’ятки культурної спадщини на території 

Львівської області» (28.10.2019 р., Львів). 
4. 2 авторські науково-популярні фотовиставки «ОУН: ідея і чин» та 

«Чортківська офензива: 100 років боротьби» (співавторство); 
5. 10  показів вказаних виставок у навчальних закладах та громадських 

місцях Львівської області; 
6. Всеукраїнський конкурс учнівських письмових творів до Дня героїв 

«Герої у моїй родині»; 
7. Молодіжний патріотичний табір на вшануванні 100-річчя Чортківської 

офензиви Галицької Армії (7-9.06.2019 р., м. Чортків Тернопільська область). 
8. Персональної філателістична та ерінофілістична виставка Іванця А.В. 

«ІV Універсал» на честь сторіччя проголошення ЗУНР (січень 2019, НМІУ, Музей 
Української революції 1917–1921 рр.). 

9. Персональна філателістична та ерінофілістична виставка Іванця А.В.  
«100-річчя проголошення Cоборності УНР» (10.01 – 11.02.2019, НМІУ, Музей 
Української революції 1917–1921 рр.). 

10. Презентація документального фільму про жінку-воїна в лавах Армії 
УНР Харитину Пекарчук та його обговорення (Швидченко Т.М.,13 лютого, 
Заліщицька державна гімназія ім. братів Гнатюків, м. Заліщики). 

11. Інтерактивний проект з ветераном російсько-української війни, 
учасником психологічної реабілітаційної програми для воїнів та їх родин 
Олександром Чубом для учнів 8–11 класів в рамках ХІІ Міжнародного конкурсу з 
українознавства (Швидченко Т.М.). 

12. Показ документального фільму про жінку-воїна в лавах Армії УНР 
Харитину Пекарчук та його обговорення за участі кандидата історичних наук 
Андрія Іванця для учнів 8-11 класів в рамках ХІІ Міжнародного конкурсу з 
українознавства. 

13. Організація літньої школи “After Violence:The (Im)possibility of 
Understanding and Remembering”, Дніпро, Україна, 10-17 червня 2019 р. 
(Ю.Буйських)   

14. V Всеукраїнський науково-теоретичний семінар на тему «Образ 
радянського: конструкція, міфологія, візуальні рамки». (співорганізатор – О.Овсіюк) 

15. Організація міжнародного міждисциплінарного вркшопу для молодих 
вчених «Understanding the city. Anthropology of Post-Socialist Transformations» 
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(О.Овсіюк, Т.Полек, Ю.Буйських). 
16. Презентація книги «Антропологія релігії: порівняльні студії від 

Прикарпаття до Кавказу». Київ: Дух і Літера, 2019. Уклад. К. Ваннер, Ю. Буйських. 
440 с. у Американській бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»: https://youtu.be/FKtqdUXmS3E 08.10.2019. 

17. Презентація книги «Антропологія релігії: порівняльні студії від 
Прикарпаття до Кавказу». Київ: Дух і Літера, 2019. Уклад. К. Ваннер, Ю. Буйських. 
440 с. у офісі програми Фулбрайт в Україні. 29.10.2019. 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
Упродовж 2019 р. НДІУ не закуповував унікальні наукові прилади та 

обладнання. 
 

ХІ. Заключна частина 
Зауваження та пропозиції до департаменту науково-технічного розвитку 

МОН України. Основні труднощі та недоліки в роботі НДІУ при провадженні 
наукової діяльності у 2019 р. 

Щороку в процесі підготовки наукових проектів на конкурс виникають 
непереборні труднощі, пов’язані з тим, що форма та критерії оцінювання НДР не 
враховують специфіки українознавчих досліджень, внаслідок чого проекти 
отримують недостатньо високі бали. Пріоритет в оцінюванні надається тим 
проектам, виконавці якого мають високі наукометричні показники (що часто 
недосяжно та й не завжди потрібно для представників гуманітарних наук) і 
серйозний науковий доробок (що зменшує шанси на перемогу проектів, до складу 
яких входять молоді науковці). Непростою для гуманітаріїв і, зокрема, 
українознавців, наукова діяльність яких спрямована переважно на внутрішній 
ринок, є критерій ширшої залученості до світового наукового простору, питання 
інноваційності та відкриттів світового рівня. Очевидно, при розробленні критеріїв 
оцінювання НДР насамперед слід враховувати питання про відповідність проекту 
НДР потребам українського суспільства, відповідність національним інтересам. 
 

В.о. вченого секретаря І. Й. Краснодемська 


