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ПРЕС-АНОНС
м. Київ, 20 жовтня 2020 р. – 10.00
20 жовтня 2020 року у Науково-дослідному інституті українознавства
МОН України відбудеться Міжнародна науково-практична конференція
«Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави».
Основними напрямами діяльності Науково-дослідного інституту українознавства МОН України є здійснення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень у царині українознавства, розвиток українознавства як основи формування світогляду українського народу, піднесення рівня національної та
громадянської свідомості суспільства, впровадження українознавства в систему національної освіти та виховання, науково-аналітичне сприяння розвитку й
удосконаленню засад гуманітарної політики держави, співпраця з українознавчими центрами й інституціями в Україні та діаспорі.
Міжнародна науково-практична конференція – щорічний науковий захід,
що організується Науково-дослідним інститутом українознавства з метою презентації наукової діяльності НДІУ, обговорення актуальних проблем та перспектив українознавства в освітній і гуманітарній сфері, обміну науковою інформацією й досвідом, розширення та зміцнення зв’язків між провідними науково-дослідними, науковими та освітніми інституціями України та зарубіжжя.
На конференцію запрошено представників МОН України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Серед
учасників конференції – фахівці провідних наукових і освітніх інституцій
України.
Робота секцій конференції планується за напрямками:
• українознавчі дослідження етнічних, державотворчих, націєтворчих і
культуротворчих процесів;
• проблеми етнонаціональної ідентичності українського народу: соціально-історичний аспект і проекції майбутнього;
• українознавство в системі освіти і науки: проблеми та перспективи;
• вітчизняне і зарубіжне українознавство: наукові набутки і теоретикометодологічні новації;
• переосмислюючи українознавство: локально, реґіонально та транснаціонально;

• українознавство в контексті національної безпеки у гуманітарній сфері.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Місце і час проведення заходу: 20 жовтня 2020 року, з 10 до 17 години у
актовій залі НДІУ (м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, 4-й поверх, ауд. 404).
Розклад роботи конференції:
Пленарне засідання: 10.00-13.00;
Перерва: 13.00-13.30;
Робота секцій: 13.30-16.00;
Підбиття підсумків та прийняття ухвали конференції: 16.00-17.00.
Контактна інформація: ndiukr@gmail.com
Тел: 044 236-01-28; 067 442-38-46

