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Інформація 
про наукову діяльність 

Науково-дослідного інституту українознавства за 2020 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 5 роки): 
Кількість наукових кадрів, які мають диплом кандидата наук (доктора 

філософії), в порівнянні з 2019 р. зменшилася на 25 %. Молоді науковці до 35 років 
становлять 7,317 % від загальної чисельності науковців. У порівнянні з 2019 р. на 
100 % (удвічі) збільшилася кількість наукових співробітників, що мають ступінь 
доктора наук. Кількість молодих науковців (до 35 років) зменшилася на 75 % у 
порівнянні з 2019 р., а кількість дослідників віком від 35 до 45 років зменшилася на 
18, 25 %. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 41 рік. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього наукових 
співробітників 

55 56 43 46 41 

Доктори наук 5 4 2 4 8 

Доктори наук (за 
сумісництвом) 2 0 0 0 

4 

Кандидати наук 24 27 20 24 18 

Кандидати наук (за 
сумісництвом) 0 0 4 5 

6 

Член-кор. НАНУ 1 1 0 0 0 
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Професори 5 2 0 1 3 

Доценти 1 1 1 1 3 

Старші наукові 
співробітники 

1 0 0 0 0 

Молоді науковці:      

Доктори наук 0 0 0 0 0 

Кандидати наук 8 8 8 6 0 

 

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

Категорія 
Робіт 

2016 2017 2018 2019 2020 
к- 

сть 
од. 

тис.грн. к- 
ст 
ь 
од. 

тис.грн. к- 
ст 
ь 
од. 

тис.грн. к- 
ст 
ь 
од. 

тис.грн. к- 
ст 
ь 
од 

тис.грн. 

Фундаменталь 
ні 

7 5042,040 7 4892,400 8 4892,400 8 5111,983 8 5183,901 

Прикладні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Госпдоговірні 1 120,0 1 120,0 1 172,9 0 0 0 0 

           
 

 

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 – 0. 
ІІ. Результати фундаментальних досліджень у галузі суспільних і 

гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 
а) важливі результати за усіма закінченими у 2020 році фундаментальними 

НДР, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету 

Кількість НДР та обсяг їх фінансування 2016-2020 рр. 
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2016 
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5,042 
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4,892 
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2019 
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5,112 
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5,184 
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1) Етнокультурні процеси в Україні (1985-2017). 
Науковий керівник – Фігурний Юрій Степанович, канд. іст. наук. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 979, 921 тис. грн. 
Науковий результат. Головним науковим результатом є таке: 1. Обґрунтування 

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. 2. Концепція зміни суспільно- 
історичних умов етнічної та культурної самоідентифікації громадян у період 
трансформації УРСР в суверенну державу. 3. Теоретична модель зміни напрямку 
етнокультурних процесів в Україні (1985–2020). 4. Концепція історичної 
зумовленості сучасних етнокультурних процесів в Україні. 5. Система чинників 
збереження і розвитку української та кримськотатарської етнокультурної 
самобутності (1985–2019). 6. Аналіз характеру та перебігу етнокультурних процесів 
в українському суспільстві в умовах інформатизації, глобалізації, інтеграції України 
до міжнародних європейських та євроатлантичних структур. 7. Оцінка 
взаємозв’язків між залишками радянської спадщини в етнокультурній сфері України 
(свідомості «радянського народу», радянської ментальності, мовного та культурного 
зросійщення, звуження сфер функціонування української мови тощо), російською 
агресією та сучасними етнокультурними процесами. 

Новизна отриманих результатів. Вперше зроблено спробу описати й 
охарактеризувати засобами українознавства визначальні етнокультурні процеси в 
Україні в умовах її трансформації у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Вперше 
змодельовано зміну підходів до наукового пізнання етнокультурних процесів та 
етнокультурного розвитку України 1985–2017 років, обґрунтовано її закономірність. 
Вперше розроблено концепцію історичної зумовленості сучасних етнокультурних 
процесів в Україні. Вперше змодельовано зміну напрямку етнокультурних процесів 
в Україні, що відбівся у другій половині 1980-х – першій половині 1990-х років. 
Вперше систематизовано чинники збереження і розвитку української та 
кримськотатарської етнокультурної самобутності (1985–2019). 

Науковий рівень і значимість результатів. Одержані результати за рівнем 
науковості відповідають сучасному рівню розвитку українознавчих наук у сегменті 
пізнання сучасних етнокультурних процесів. Вони доповнюють наявні тематичні 
знання, систематизують та узагальнюють їх, поглиблюють знання з певних питань 
етнокультурного розвитку українського суспільства у досліджуваний період, є 
цінними з погляду придатності для використання їх у синтезі нових українознавчих 
знань та у певних сферах суспільної практики. Результати дослідження дають змогу 
удосконалити наукове забезпечення подолання негативних наслідків російщення 
України, совєтизації та комунізації національної свідомості. Вони необхідні для 
підвищення рівня етнокультурної компетентності населення, сприяють збереженню 
українського суспільства як самобутнього культурноісторичного явища. Цінність 
результатів для загальнолюдської спільноти полягає у тому, що вони є необхідним 
елементом для наукового забезпечення збереження й відтворення етнокультурної 
різноманітності людства, перешкоджають його культурному збідненню. 

Практичне їх застосування. Одержані результати НДР введено у науковий обіг 
українською та англійською мовами в Україні та за кордоном шляхом 
оприлюднення у наукових періодичних виданнях та виголошення й обговорення на 
наукових зібраннях (у виданнях ФРН, Канади та міжнародних). Результати НДР 
використовуються в системі освіти України, зокрема впроваджено у діяльність 
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Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим 
вивченням українознавства та англійської мови. Одержані результати доцільно 
використовувати у прикладних наукових дослідженнях українознавчого 
спрямування, а також в освіті, науці, культурі, ЗМІ, громадській та політичній 
діяльності громадян та організацій, державному управлінні (для прийняття 
управлінських рішень у галузі освіти, культури, етнічної, інформаційної, мовної, 
культурної міграційної, демографічної політики). 

2) Когнітивно-інформаційний та етносеміотичний виміри українського 
словесно-культурного Тексту. 

Науковий керівник – Ціпко Анатолій Валентинович, д-р. філол. наук. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 711, 039 тис. грн. 
Науковий результат. Під час виконання дослідного проєкту здійснювалася 

активна термінотворча робота, наслідки якої здобули випробовне застосування при 
виконанні проєктних завдань. Відтак у дослідних рамках дисертаційної роботи 
напрацьовано та набуто такі терміни: «народна керигма», «космо-статуарні образи», 
«культурний    кенозис»,    а    також    специфікований     термін     «текстуалія». 
Його розроблено та впроваджено на потребу дослідження тексту та текстовості. 
Інструментарна структура «текстуалія» («textualia») охопилює дійсні вияви тексту 
(форми текстової реалії), а також має за основу метафізику тексту. 

Теоретичні набутки з виконуваної науково-дослідної теми уґрунтували появу 
робіт, що представляють основні напрацювання розробників: це – 42 публікації та 
завершені праці – захищена дисертація доктора наук (автореферат), 2 одноосібних 
монографії, 1 розділ гуртової монографії (англомовний видрук у Німеччині), 2 
освітні програми (обидва програмових напрацювання визнано плідно завершеними 
та рекомендовано до впровадження в освітні та викладові практики в шкільництві 
України та українського зарубіжжя МОНУ), 23 статті (вказана кількість також 
містить зарубіжні публікації та видруки у виданнях, індексованих у Index 
Copernicus), 1 персоналійний розділ-стаття в тематичному збірнику, 2 матеріали за 
підсумками роботи конференцій, у 3 тезових виклади, 7 експертних висновках та 
відгук на автореферат дисертації, 14 доповідей на наукових конференціях, 1 виступ 
на методологічному семінарі, 1 виступ на круглому столі, 3 лекції-презентації, 3 
участі у програмах засобів масової інформації (телевізійних передачах та радійних 
пересиланнях). 

Новизна отриманих отриманих результатів. Практична основа та дослідне 
спрямування напрацьованого матеріалу – ґрунтовне зіставлення – на рівні 
фенотексту та генотексту – головних засад творення та функціонування тексту в 
культуротворчих межах традиції та сьогоденного інформаційного поля. Широкий 
формат тексту розглянуто з огляду на природу культурного контекстування 
«писаної» та «усної» форм українського традиційного текстотворення. До 
схарактеризування залучено такі інструментарні одиниці, як гіпертект, макротекст. 
Провідне завдання у розгляді досвіду текстотворення та контекстування визначено 
за зумисно (партикулярно) напрацьованим терміном-поняттям «текстуалія». Завдяки 
йому запропоновано спостерігати розмаїті зв’язки поміж текстом та контекстом, а 
також науковим текстотворенням. У ньому представлено форми комунікативної 
активности текстотворення та розглядається потенціал до комунікування, що 
походить з комунікативного ядра традиції. Зауважено, що наукове споглядання та 
текстотворення має за підґрунтя системне упорядкування через рангування. Так у 
науковому підсумку витворюється рівень спостереження «спільного-цілісного» як 
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системного. Зауважено, 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. Зарершене тематичне дослідження вирізняєжться 
передвсім працею над теоретичним та інструмкентарним «самозабезпеченням». 
Підсумком цієї роботи є випрацювані та застосовано випробувані дослідно- 
інструментарні структури, передовсім – специфікаційний термін «текстуалія». При 
тім виконавці проєкту безумовно зважали на вже наявний досвід світової науки в 
ділянках когнітології, текстології та семіотики. Це праці Ю. Крістевої, Ю. Лотмана, 
С. Толстої. Та праці науковців, ключове поняття яких – «література як мислення». У 
його основі лежать не лише когнітивна лінгвістика і когнітивна психологія, але й 
когнітивна концепція метафори (Дж. Лакофф, М. Джонсон). 

Науковий рівень і значимість результатів. До науково-термінологічного банку 
України внесено такі терміни-поняття: «народна керигма», «культурний кенозис», 
«типос». Першочергове їхнє спрямовання – це поле когнітивно-інформаційних та 
етносеміотичних досліджень давньоукраїнської словесності, разом із тим, буде 
плідним для наукових досліджень застосування цих термінологічних напрацювань і 
в новітньо-модерному досвіді текстотворення та контекстового спостереження 
когнітивно-інформаційних явищ сучасного Українського світу. Особливо на 
третьому (завершальному) етапі виконуваного дослідження здійснено поглиблення 
практичного застосування та вивіряння вказаних термінів-понять. Теоретично 
випрацювано та обґрунтовано як окреме інструментарне спорядження виконуваної 
дослідної теми системно-структурний термін «текстуалія», його випробувано у ході 
здійснених спостережень та практик. Це завнершене дослідження – ще одна етапна 
межа у подальшому спостереженні та концепційних розробленнях, що 
парадигмально охоплюють українське словесно-мовне культуротворення у 
світоглядному просторі української спільноти, що комунікативно зорієнтовується у 
напрямах інформаційних рухів кожної культуротворчої доби. Отримані 
напрацювання можуть бути використаними як основа для викладових курсів з 
історії літератури, порівняльного та теоретичного літературознавства, 
українознавства, культурології, політичної лінгвістики, етнопсихології, 
мистецтвознавства, українського діаспорознавства, освітніх та інформаційних 
технологіях, міждержавних взаєминах. 

Практичне застосування. Серед напрацювань виконавців дослідної теми 2 
освітні програми, практичне поле їхнього застосування – освіта в Україна та в 
українському зарубіжжі. Ці програмові напрацювання визнано плідно завершеними 
та рекомендовано до впровадження в освітні та викладові практики в шкільництві 
України та українського зарубіжжя МОНУ (Міністерством освіти та науки України) 
у 2018 та 2020 роках. Розробниками програм визначено окреме місце чинникові 
«системної пайдеї». Це завдання з україноцентричної освіти, навчання та виховання, 
отже – наповнення шкільного освітньо-виховного простору україноцентричними 
знаннями та викладовими підходами. Питома можливість українознавчого 
синтезування та систематизування має бути особливим запитом сучасної 
української школи, де пропагуються сумарні підходи до здобування знань. Завдяки 
такій сумі знань укладатиметься система українознавчої як україноцентричної 
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комунікації. Комунікативна особистість, що в школі має представлення у двох 
суб’єктах комунікативного поєднання – учителеві та учневі – це головне джерело та 
засада успіху в освітньо-інформаційному забезпеченні та збагаченні учня. 

Теоретичні, методологічні та методичні напрацювання із завершеної науково- 
дослідної теми зауважено, відзначено та практично застосовано (через 
рекомендаційні вказівки) Міністерством освіти та науки України (освітні програми), 
Міністерством закордонних справ України (експертування), громадою науковців- 
дослідників (захист докторського дослідження), освітянами в Україні та 
українському зарубіжжі. 

3) Світоглядні та соціокультурні аспекти виникнення конфліктних 
ситуацій в українському суспільстві: історичні передумови, сучасний досвід та 
стратегії подолання. 

Науковий керівник – Дехтяр Валерій Миколайович, канд. філос. наук. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 439, 029 тис. грн. 
1. Науковий результат. 1. Запропоновано кілька теорій та теоретичних 

моделей (критика концепції гібридної війни, теорія громадянської війни, концепція 
політики «чести» і політики «гідности»). 

2. Теоретичну модель політики як імунної системи суспільства представлено 
як некласичну політчину теорію. 

3. У монографії «"Громадянська війна в Україні". Причинки до генеалогії 
одного концепту» розгорнуто проєкт поглиблення досліджень з політичної 
антропології конфлікту. 

Здійснено реконструкцію нав’язуваного ззовні сценарію «громадянської війни 
в Україні» засобами некласичної політичної теорії. 

4. Підготовано 1 монографію та 6 наукових статей (2 з яких у виданнях, що 
входять до наукометричної бази Index Copernicus або відносяться до фахових 
видань). 

Новизна отриманих результатів. Досліджено історико- та соціоантропологічні 
контексти виникнення конфлікту ідентичностей, що знайшов своє вираження у 
соціальній та політичній кризі в Україні останніх років; запропоновано схеми 
інтерпретації та способи аналізу моделей культурної комунікації та міжетнічної 
взаємодії в сучасному суспільстві. Проаналізовано прояв феномену ідентичності в 
різних аспектах життя спільнот: традиційному харчуванні, етнічних звичаях, 
державній політиці, освіті; проведено дослідження серед представників 
українського суспільства з акцентом на моделі адаптації та переживання сучасних 
конфліктних ситуацій; визначено як відбувається адаптація різних категорій 
мігрантів в сучасному українському суспільстві. Досліджено «громадянську війну» 
як концепт політичної філософії, провіяний крізь українську політичну ситуацію 
2014-го та військове протистояння на Донбасі, здійснено реконструкцію 
нав’язуваного ззовні сценарію «громадянської війни» засобами некласичної 
політичної теорії. 

Науковий рівень і значимість результатів. Результати виконаної 
фундаментальної НДР ґрунтуються як на дослідженнях повсякденних практик та 
поведінкових патернів людей в конфліктних ситуаціях, так і на теоретичній розробці 
проблеми    неспівмірности    політичного    та    громадянського    конфлікту    (кейс 
«громадянська війна в Україні»). Дослідницька група опрацьовувала проблематику 
розв’язання конфліктних ситуацій через ефективні моделі культурної комунікації та 
міжетнічної взаємодії, що застосовуються як на мікросоціальному (інтерактивному) 
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та мікрокультурному (інституційному) рівні. Запропоновані моделі дозволяють 
здійснити аналіз суспільних процесів, враховуючи позицію та погляди 
досліджуваної спільноти, а отже зрозуміти іншого та запобігти розвитку негативних 
процесів іншування, стереотипізації, стигматизації, ризик яких збільшується у 
складних соціально-політичних умовах. 

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. Результати НДР можуть бути використані при 
написанні підручників та посібників, а також при розробці навчальних програм ВНЗ 
факультетів гуманітарного спрямування з навчальних курсів з культурології, 
соціології, етнології сучасності, соціокультурної антропології, історії України 
написання бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт, створення 
наукових програм для шкіл та вищих навчальних закладів. Також результати НДР із 
зазначеної теми можуть стати в нагоді для створення концепцій державних програм 
щодо адаптації різних верств населення до політичних та соціальних конфліктів 
сучасності. 

 
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання 

перехідних науково-дослідних робіт: 
1) Українське повсякдення ранньомодерної доби: правові та соціальні 

практики. 
Науковий керівник – Ворончук Ірина Олексіївна, д-р. іст. наук., доц. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 439, 029 тис. грн. 

1. Науковий результат. 1. Внаслідок фронтального вивчення документального 
джерела масового характеру – судових книг Волині XVII ст. до збірника 
«Українське повсякдення ранньомодерної доби» підготовлено 7 др. арк. 
документальних текстів з історії повсякдення. 2. На підставі герменевтичного 
опрацювання документальних матеріалів підготовлено 13 публікацій та 6 
конференційних виступів. 

2. Новизна отриманих результатів полягає у введенні до наукового обігу зовсім 
нового, раніше невідомого документального матеріалу з єдиного для 
ранньомодерного періоду історії України джерела масового характеру – судових 
книг XVI – XVII ст. Вивчення даного документального матеріалу із застосуванням 
сучасних методологічних підходів забезпечує отримання конкурентноспроможного 
нового знання з малодосліджених й зовсім недосліджених проблем тогочасного 
українського повсякдення та подолання у вітчизняній історіографії застарілих (або й 
помилкових) поглядів і стереотипів. 

3. Науковий рівень і значимість результатів. Конкурентноспроможний 
науковий рівень продукції визначається тим, що НДР виконує колектив 
висококваліфікованих фахівців, досвід яких дає їм можливість працювати з 
оригінальними, неадаптованими текстами XVII ст. і отримувати нове знання з 
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проблем, актуальних не лише для вітчизняної, а й закордонної наукової спільноти. 
Зокрема, результати НДР будуть важливими для науковців Білорусі, Литви, Польщі, 
тобто країн, які, як й українські землі досліджуваного в НДР регіону, входили до 
складу багатонаціональної держави – Речі Посполитої. В загальному сенсі вони 
становлять цінність для широкого кола вітчизняних та зарубіжних дослідників, які 
вивчають історію східноєвропейського реґіону ранньомодерної доби. Також, 
враховуючи фізичний стан досліджуваного джерела та незворотність природних 
процесів (багато з опрацьованих виконавцями книг є дуже пошкодженими, а тексти 
погаслими), реалізація джерелознавчого аспекта НДР, який полягає у публікації 
нового віднайденого документального матеріалу, має виключне значення для 
збереження цього безцінного скарбу новочасної доби, який є історико-культурним 
надбанням не лише української, а й загальнолюдської спільноти. 

4. Практичне застосування. В результаті виконання НДР до наукового обігу 
вводяться раніше невідомі документальні матеріали. Вони становлять унікальну 
базу даних, яка має самодостатнє значення і є основою для проведення широкого 
кола гуманітарних наукових досліджень, зокрема в галузі історії, мови, 
етнометодології, історичної антропології, демографії, генеалогії, історичної 
психології, конфліктології, історичної географії, правознавства, історії медицини, 
діловодної практики тощо. Розроблені методологічні, методичні та практично- 
дослідницькі напрацювання, а також отримане нове знання можуть бути 
використані в освітньому процесі загальноосвітньої та вищої школи, зокрема 
викладачами при підготовці нових лекційних курсів, підручників та посібників, 
студентами при написанні робіт за програмою «наука в університетах», учнями в 
межах науково-освітніх заходів малої академії наук, а також для реалізації програми 
з національно-патріотичного виховання в межах концепції безперервної освіти 
населення України. 

2) Гуманітарні пріоритети консолідації українського суспільства: 
соціально-ціннісні виміри 

Науковий керівник – Крисаченко Валентин Семенович, д-р. філос. наук. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 788, 905 тис. грн. 
Науковий результат. а) Досліджено динаміку гуманітарних пріоритетів в 

політичному житті українського суспільства. Показано, що гуманітарні пріоритети 
державної політики повинні визначатися національними інтересами всього 
суспільства, забезпеченням прав і свобод громадян. До базових гуманітарних 
пріоритетів віднесено рівень людського розвитку, демократичність суспільства, 
високий рівень стандартів життя, ґендерну рівність та ін. Для формування 
консолідованої політичної нації важливими є: спільність загальнонаціональних 
інтересів, збереження історичної пам’яті, розв’язання міжетнічних та 
міжконфесійних проблем, налагодження суспільної злагоди, толерантності та 
консенсусу. Простежена динаміка процесів декомунізації, утвердження української 
мови як державної, набуття українською церквою помісного статусу тощо. Виявлена 
певна непослідовність та суперечливість між намірами та діями вищих органів 
влади у визначенні самих пріоритетів державної політики у сфері гуманітаристики. 
б) Проаналізовано одну із форм політики геноциду, а саме – злочину депортації, 
котру практикувала російська держава протягом всього часу свого існування. в) 
Виділено конституційні засади соборності української державності. Концентром 
розгляду постає сам характер державного устрою України. Вивчено конституції 
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Козацької держави Пилипа Орлика, УНР, УРСР, незалежної України. Доведено, що 
стратегічним пріоритетом усіх українських основних законів була орієнтація на 
соборний та унітарний лад демократичної республіки. г) Розглянуто феномен 
офіційного російського історичного наративу як смислову схему, котра істотно 
визначає характер і спрямованість внутрішньої і зовнішньої політики держави. д) 
Розвинуто тезу щодо зумовленості проблеми національних меншин у період 
Української національної революції та незалежної України на сучасному етапі 
необхідністю збереження самоідентифікації як українців, так і інших національних 
меншин в умовах збереження державності. е) Розкрито питання формування 
правової культури як ціннісного виміру правових переконань. Встановлено фактори, 
що зумовлюють формування правової культури. є) Висвітлено геополітичне 
становище українських земель на початку Другої світової війни та російсько- 
українського військового конфлікту на сучасному етапі, проведено відповідні 
історичні паралелі в діях агресора. Проведено компаративний аналіз спроб 
консолідації українського суспільства в умовах відсутності державності в період 
Другої світової війни та необхідності збереження суверенітету незалежної України в 
2014 р. ж) Здійснено аналіз політики Росії щодо уярмлених нею народів. Виявлено 
цілеспрямовану стратегічну орієнтацію загарбника у напрямку фізичної та духовної 
елімінації ідентичності корінних народів. з) Охарактеризовано діяльність очільників 
Києво-Печерської лаври наприкінці XVI – на початку XVII ст. по зміцненню 
Української Православної Церкви, обороні від зазіхань щодо її канонічного статусу, 
внеску у розвиток національної духовності. 

Новизна отриманих результатів. Здійснено всебічний аналіз суспільних реалій 
та моделей їх оптимізації, котрий уможливлює прийняття найбільш ефективних 
рішень щодо подолання викликів, що нині постали перед українським суспільством, 
Особливого значення набувають проблеми консолідації українського суспільства, 
подолання внутрішніх розбіжностей та колізій у розбудові сучасної політичної нації 
та громадянського суспільства. Натомість міра успіху залежить від здатності 
України протистояти зовнішнім впливам єдиним згуртованим цілим. Отже, пошук 
підвалин, шляхів та механізмів консолідації українського суспільства є запорукою і 
самого її існування, і подальшого успішного розвитку. Орієнтація на гуманітарні 
пріоритети передбачає вивершення в центр суспільного буття громадянина, з його 
правом на свободу, гідність і честь. Громадянин же постає і найбільшою 
соціальною цінністю, і як творець держави, яка покликана захищати і оберігати його 
інтереси. Існують також засадничі морально-етичні та духовно-практичні 
регулятиви міжлюдських взаємин, котрі уможливлюють пошук суспільного 
консенсусу та злагоди. Особливу роль відіграють інформаційно-комунікативні 
можливості формування єдиного простору взаєморозуміння, спілкування та 
прийняття стратегічних рішень. 

Науковий рівень і значимість результатів. Обґрунтовано, що на характер і 
спрямованість української гуманітарної політики суттєвий вплив справляють 
зовнішні дестабілізуючі чинники, насамперед з боку РФ, а також збережені в 
українському суспільстві артефакти тоталітаризму. При цьому використовуються 
найрізноманітніші засоби та напрямки такого впливу, зокрема інформаційні, 
політичні, дипломатичні, культурні, економічні та військові, які здійснюються 
шляхом тиску, шантажу, заохочення, підкупу та відвертого примусу. Об’єктами 
такого впливу постають владні, управлінські та професійні структури, ті чи інші 
партійні чи олігархічні групи інтересів, формування та організації громадянського 
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суспільства, різноманітні соціальні, етнічні та територіальні спільноти тощо. 
Головною метою постає збереження тотального контролю над Україною та 
трансформація її в частину нового імперського геополітичного простору Росії. 
Провідними ідеологемами при цьому постають ностальгічні редукції за радянським 
минулим та утвердження цінностей і пріоритетів «русского мира» як, начебто, єдино 
прийнятних для українського суспільства. 

Показано, що деструктивний вплив зовнішнього, чужого відбувається у двох 
взаємопов’язаних вимірах: діахронному та синхронному. Перший або історичний 
вимір, спрямований на утвердження та збереження української минувшини як 
невід’ємного складової російського наративу, котра в такому поданні постає як світ 
бажаний, омріяний та привласнений простір буття, як такий, лише в якому і 
можливе повноцінне існування людини. Синхронна або актуальна площина 
існування спільнот своїм концентром має творення спільної фантомної ідентичності 
представників «русского мира», нівелювання української самодостатності, 
заперечення самого онтологічного факту існування українства. 

Дослідження значення і ролі гуманітарних пріоритетів в консолідації 
українського суспільства в соціально-ціннісних вимірах здатне сприяти подальшому 
науковому пошуку в даному напрямку, використовуватись як теоретична і 
методологічна складова при розробці державних програм суспільного розвитку, 
законодавчих актів, культурологічних проектів, коригування відповідним чином 
навчальних програм в закладах середньої та вищої освіти. На світоглядному рівні, 
належним чином репрезентовані засобами масової інформації, здобуті висновки 
сприятимуть формування цінностей і переконань взаємної поваги і розуміння, 
уміння знаходити консенсус в складних ситуація. 

Практичне застосування результатів НДР. Результати можуть бути 
використані при розробленні державної політики та цільових програм у 
гуманітарній сфері; у системі освіти та виховання при розробленні планів та 
навчальних програм спеціалістів та магістрів, 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) Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних 

трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері 
Науковий керівник – Газізова Олена Олександрівна, канд. іст. наук. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 459, 254 тис. грн. 
Науковий результат. Перший етап фундаментального дослідження «Концепт 

ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози 
національній безпеці в гуманітарній сфері» зосереджений на обґрунтуванні 
концептуальних теоретико-методологічні підходів до вивчення національної 
ідентичності, виробленні шляхів захисту та поширення національних смислових 
аспектів культуротворення. Важливим напрямком дослідження є визначення 
ціннісних домінант українських державних та культурних ідентитетів в умовах 
соціальних зрушень, воєнних дій та ціннісної кризи та виявлення загроз 
національної безпеки в гуманітарній площині, зокрема в освітньому середовищі, 
мовному питанні, ціннісно-смислових акцентах в різних сферах життя. 

Окремою темою дослідження є необхідність формування власної політики 
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історичної пам’яті як основи національної ідентичності. Проблемою регіонів є 
консервація радянських міфів, пов’язаних з «величчю» минулого та нівелювання 
трагічних і героїчних сторінок власного народу (проблеми з відновленням пам’яті 
про Голодомор). В цьому аспекті особливої уваги набуває сучасний українознавчий 
дискурс, спрямований на вироблення національних ідентитетів сучасного 
українського суспільства. Увага науковців зосереджена на проблемі дисциплінарної 
реактуалізації українознавства в контексті сучасних наукових викликів як вагомого 
чинника творення української ідентичності. 

Новизна отриманих результатів. Отримані результати першого етапу проєкту 
вирізняються новизною, порівняно як з вітчизняними доробками, так і з 
публікаціями закордонних вчених. У межах проєкту розглядається проблем 
теоретико-методологічних підходів щодо концепту ідентичності українства в 
умовах соціокультурних трансформацій. Значна кількість праць, особливо в умовах 
російсько-української війни, присвячена проблемі викликів та загроз національній 
безпеці в гуманітарній сфері. Водночас варто наголосити, що історіографія 
дослідження проблеми щодо концепту ідентичності українства в умовах 
соціокультурних трансформацій є достатньо дискусійною, контраверсійною та 
суперечливою. Зокрема, зміни у формуванні ідентичності пов’язують з процесом 
глобалізації. Однак, проблема національної ідентичності в контексті глобалізації не 
одержала належного осмислення. 

Визначено, що відсутність сформованої спільної ідентичності, яка б поєднувала 
більшість громадян, не лише суттєво уповільнює поступальний розвиток 
українського суспільства, а й створює або критично посилює низку загроз 
національній безпеці країни. У дослідженні акцентується увага на нових викликах у 
сфері національної безпеки, які, насамперед, пов’язані з збройною агресією РФ 
проти України, епідемією коронавірусної хвороби, кризи в системі української 
освіти та демографічної кризи. Визначено, що у сучасних умовах українська освіта 
не відповідає ані сучасним запитам з боку особистості та суспільства, ані потребам 
економіки, ані світовим тенденціям. Демографічні процеси сучасної України можуть 
призвести до значного зменшення чисельності українців і заселення країни 
іншокультурними іммігрантами, що в наслідку створить виклик державності та 
ідентичності. У дослідженні запропоновано сучасні теоретико-методологічні 
підходи до українознавства, що сприятиме культурозбереженню та формуванню 
національної ідентичності сучасної молоді. 

Науковий рівень і значимість результатів. Результати НДР висвітлені в 13 
публікаціях і 3 розділах колективної монографії, навчальній програмі з курсу 
українознавство для учнів 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України, 
збірці методичних матеріалів Міжнародного конкурсу для вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу», в 
проведенні Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів, 
апробовані на 12 наукових конференціях, а також в просвітницькій діяльності. 
Зокрема, виконавці теми взяли участь у більш ніж 12 публічних заходах, 
спрямованих на національно-патріотичне виховання та популяризацію 
українознавства. 

Результати НДР можуть бути використані при розробці стратегії державної 
гуманітарної політики та національного законодавства у зв’язку з викликами, 
загрозами і небезпеками сучасності, у системі освіти при розробці планів та 
навчальних програм з українознавства, історії України та інших гуманітарних 
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дисциплін, при підготовці монографій, підручників та посібників з українознавства. 
4) Латентні західноєвропейські дискурси в українській гуманітаристиці 

радянської та пострадянської доби. 
Науковий керівник – Самарський Олександр Сергійович, канд. філос. наук. 
Обсяг фінансування: на 2020 рік – 453, 264 тис. грн. 
Науковий результат. Обгрунтовано вибір підходу та критеріїв для 

застосування понять «українська філософія»/ «філософія в (на) Україні» радянської 
доби та прояснено принципи їх застосування з урахуванням специфіки предмета 
дослідження. Проаналізовано західноєвропейські впливи на становлення Київської 
філософської школи, в рамках якої розвивалася, зокрема, позитивістська традиція, 
ідеї соціальної філософії та філософської антропології. Досліджено витоки та умови 
формування в рамках Київської філософської школи таких феноменів як «червоний 
позитивізм» та «червоний екзистенціалізм». Доведено, що українське філософське 
шістдесятництво було вагомою складовою українського руху 60-ків, який став 
прологом європейськості в добу тоталітаризму. Показано як у 50-60-х рр. ХХ ст. в 
УРСР повільне становлення соціологічної науки відбувалося через запозичення 
певних напрацювань західних соціологічних шкіл, зокрема, франкфуртської. 
Відзначено, що структура цих запозичень була доволі складною та багаторівневою. 
Аргументовано, що всі згадані вище запозичення зіграли доволі суттєву роль в 
становленні та розвитку низки напрямків української гуманітаристики. 
Опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях та 2 у матеріалах міжнародних 
конференцій, виголошено 7 доповідей на конференціях, у цілому звершено роботу 
над першим методологічним розділом майбутньої колективної монографії. 

Новизна отриманих результатів. У межах проекту вперше реалізується новий 
підхід до оцінки гуманітарного елементу в офіційному ідеологічному дискурсі 
радянського періоду, який наочно демонструє, що певні аспекти та сегменти 
гуманітарної думки в УРСР, зокрема філософської та соціологічної, прямо чи 
опосередковано містили запозичені і теоретично опрацьовані сучасні для того 
періоду західноєвропейські ідеї та концепції. 

У ході проведеного дослідження поглиблено розуміння сутності та сенсу 
антропо-соціо-гуманітарних процесів, що відбувалися на українських теренах доби 
УРСР. 

Науковий рівень і значимість результатів. Дослідження здійснювалося на 
основі як загальнонаукових, так і специфічних методів наукового дослідження. 
Дослідження спирається насамперед на загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, 
логічний, системний, абстрагування тощо) із залученням методів дедукції, індукції, 
проблемної хронологізації та персоналізації, наукової евристики, класифікації і 
критики джерел, конкретно-пошукового, історико-структурного, проблемно- 
хронологічного, актуалізації, порівняльно-історичного, ретроспективного, що дало 
можливість всебічно проаналізувати вплив західної думки на еволюцію вітчизняної 
філософської та становлення вітчизняної соціологічної школи, структуру та способи 
засвоєння західноєвропейської гуманітаристики в радянському і пострадянському 
гуманітарному просторі а також специфіку цих запозичень. 

Дослідження базується на інтегративному, системному та комплексному 
підходах розгляду проблеми. Інтегративний підхід дозволяє об’єднати певні методи 
дослідження, що сприяє всебічному аналізові визначеної проблеми. Системний 
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підхід щодо даної проблематики, як один із головних напрямків методології 
спеціального наукового пізнання і соціальної практики, мета і завдання якого 
полягають у дослідженнях певних об'єктів як складних систем, дозволяє 
максимально повно вивчити проблему через взаємодію складників досліджуваного 
предмету. У той же час комплексність забезпечить відслідковування зв’язків, що 
дозволяє розглядати феномен гуманітаристики доби УРСР як єдине ціле. 

Також у даному дослідженні широко застосовується культурофілософський 
підхід, що передбачає єдність трьох методологій – антропологічної, 
феноменологічної та психоаналітичної – і використовує відповідно антропологічне 
прояснення, феноменологічні демонстрації та дескриптивну аналітику. Також у 
дослідженні практикувався герменевтичний метод, що застосовується до 
прояснення традиції вітчизняної гуманітаристики. Оскільки мета дослідження 
полягає передусім у виявленні латентних, експліцитно не артикульованих 
гуманітарних дискурсів західноєвропейської традиції, що певним чином містилися, 
транслювалися і далі розвивалися в рамках офіційної, ідеологічно легітимованої 
гуманітаристики радянської України, вказані методології доповнилися додатковими 
методами дослідження. Враховуючи специфіку досліджуваного предмета, концепт 
«дослідження рецепцій» (reception study) постав адекватним методологічним 
інструмент для дослідження західноєвропейських дискурсів у вітчизняній 
гуманітаристиці. 

Результати, отримані в ході проведеного дослідження, доводять, що даний 
проект насправді є оригінальним науковим дослідженням, яке може стати основою 
як для подальших теоретичних розробок у конкретних напрямках української 
соціогуманітаристики та гуманітаристики загалом, так і може мати використання в 
науковій та освітній царинах. 

Практичне застосування результатів. Результати можуть бути використані при 
розробленні державної політики та цільових програм у гуманітарній сфері; у системі 
освіти та виховання при розробленні планів та навчальних програм спеціалістів та 
магістрів з філософії та соціології; 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. Також матеріали дослідження можуть 
використовуватись як наукове підґрунтя при підготовці науково-популярних 
матеріалів для ЗМІ з метою, зокрема, проведення відповідної інформаційно- 
роз’яснювальної роботи. 

5) 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. 
Фактичний обсяг фінансування: на 2020 рік – 691, 752 тис. грн. 
Науковий результат: 1) Висвітлено підготовку й перебіг російської гібридної 

війни проти України у 1918 р. та дії уряду Української Держави щодо 
антидержавних, колаборантських, терористичних та деструктивних сил, що 
спонсорувалися або керувалися з боку уряду РСФРР, ведення Кремлем фінансово- 
економічної та збройної війни проти Гетьманату, як свідчення провадження Росією 
гібридної війни проти України. 2) Розроблено основи концепції новітньої 
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національної ідеї в контексті національної безпеки, сучасних світових викликів та 
майбутніх глобальних загроз людству, його фундаментальних компонентів та 
кумулятивних факторів, зокрема національної ідентичності, завдань, цілей та 
пріоритетів. 3) Підтверджено гіпотезу, що попри твердження окремих представників 
російської історіографії українська преса в Криму у 1917–1918 рр. була. 4) 
Доведено, що український національний рух в Криму, не зважаючи на обмежену 
демографічну базу – орієнтовно 10% кримського населення, став у 1917–1918 рр. 
масовим, але він не був достатньо ідейно-організаційно консолідованим і його 
потенціал не було ефективно використано УЦР та УНР для того, щоб проукраїнська 
орієнтація в Криму стала домінуючою. Цей рух структурувався та продовжив своє 
існування у 1918–1920 рр. у несприятливих умовах панування в Криму недружніх 
або відверто ворожих Україні режимів. 5) З’ясовано «гібридний» характер і спільні 
ознаки російсько-українських воєн початку ХХ і ХХІ ст., а також роль В. Антонова- 
Овсієнка та Ф. Сергєєва у впровадженні в Україні червоного терору, масового 
винищення селян, робітників, духовенства та інтелігенції у період більшовицько- 
українського   протистояння   1917–1920   рр.   6)   Показано   реакцію   тижневика 
«Свобода» на події в Україні після Революції Гідності в 2014 р. Встановлено, що в 
ньому, починаючи з березня 2014 р., постійно публікувалися статті, які містили 
багато цінної інформації про події Євромайдану, анексію Росією Криму, російсько- 
українську війну на Сході України й взагалі українсько-російські стосунки останніх 
років. 7) Досліджено проблеми українсько-польських відносин у 1919–1920 рр., 
зокрема специфіку перемовин України й Польщі у цей період, основні моменти 
підготовки та укладання у квітні 1920 р. між УНР та Річчю Польщею Варшавського 
договору. 8) Створено цілісну картину протидії українських державних утворень 
1917–1921 рр., зокрема періоду УНР, Директорії в політичній, військовій та 
інформаційній сферах експансіонітсьскій політиці радянської Росії щодо України в 
вищезазначений період. Виявлено чинники цієї протидії, зокрема залучення 
соборницьких сил української нації та пошук союзників серед іноземних держав для 
боротьби з спільним ворогом. 9) Проаналізовано сучасні праці, в яких 
висвітлюються маловідомі та дискусійні сторінки життя та діяльності визначних 
військово-політичних діячів УНР, вихідців з Кубані, В. Павленка та К. Смовського. 
Розглянуто їх внесок у розвиток української військової авіації (В. Павленко) та 
організацію кінних частин Армії УНР (К. Смовський). 10) Відтворено питання 
формування, реорганізації та бойових операцій Армії УНР спільно з військами 
Республіки Польської (квітень – жовтень 1920 р.) в сучасній українській 
історіографії. 11) Здійснено аналіз праць сучасних українських науковців, в яких 
розглядаються причини та наслідки Варшавського договору між керівниками 
Польщі та УНР Ю. Пілсудським і С. Петлюрою та акцентовано увагу на різноманітті 
думок і суджень вітчизняних дослідників стосовно цієї сторінки української історії. 
12) Охарактеризовано доробок наших попередників в царині військової науки, в т. ч. 
С. Дядюші в створенні військових навчальних закладів, підготовці майбутніх 
українських військових фахівців та О. Пилькевича в організації національно- 
освітньої, культурної роботи, створення військової журналістики в українських 
військових формаціях 1917–1921 рр. 

Результати НДР висвітлено у 1 індивідуальній монографії, підручнику і 1 
розділі посібника, 19 наукових статтях, у 15 доповідях на 10 наукових заходах. 
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Новизна отриманих результатів полягає в тому, що в контексті формування 
загальноукраїнської ідентичності, національної безпеки й оптимізації управління 
вперше, на основі історичного досвіду, досліджуються позитивні й негативні дії 
політичного керівництва та урядів УНР та УД в асиметричному протистоянні 
гібридній агресії з боку Росії в дипломатичній, соціальній, фінансово-економічній, 
етнокультурній, ідеологічно-інформаційній сферах державної політики, виявлено 
їхні причини й наслідки, об’єктивні та суб’єктивні фактори і рушії тощо. 
Стверджується «гібридний» характер війн України й Росії у ХХ та поч.. ХХ століть 
у різних сферах та доводиться спадкоємність та подібність фактів та методів 
ведення гібридної війни режиму В. Путіна із режимами В. Леніна – Л. Троцького та 
А. Дєнікіна проти України. 

На відміну від усталеного в сучасній науці погляду, що гібридна війна є 
утворенням нещодавнього минулого, автори обґрунтовують положення, що факти 
гібридної війни наявні вже у воєнному протистоянні між Росією і УНР у 1917–1921 
рр. 

Науковий рівень та значимість результатів. На основі нових архівних 
документів, нових наукових праць та методології з різних галузей гуманітарного 
знання висвітлюються російсько-українські конфлікти ХХ–ХХІ ст., їх передумови, 
еволюція, стратегія і тактика сторін у війні та її міжнародні наслідки. Можна 
зробити висновок, що основним предметом цього конфлікту антагоністичних 
протиріч між двома сторонами є проблема ідентичності. Отже, російсько- 
український конфлікт є зіткненням протилежних ідентичностей, боротьба яких і 
складає сутність російсько-українського конфлікту як граничного стану українсько- 
російських відносин і які знаходяться в єдності й у взаємозв’язку, а від так 
перебувають в одвічній боротьбі. 

Російсько-український конфлікт відбувається в умовах систематичного 
заперечення Російською Федерацією свої участі у збройному конфлікті, що істотно 
ускладнює чітке беззаперечне правове визначення характеру збройного конфлікту і 
обумовлює відсутність чітких оцінок конфлікту від українського суспільства та 
міжнародної спільноти. 

Практичне застосування. Результати можуть бути використані при розробленні 
державної політики та цільових програм у гуманітарній сфері; у системі освіти та 
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. 

IІІ. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами ВНЗ або НУ. 
№ Назва та автори Важливі показники, Місце впровадження Дата акту Практичні 
з/п розробки які характеризують (назва організації, впровадження результати, які 

  рівень отриманого відомча належність,  отримано 
  результату; адреса)  ВНЗ/науковою 
  переваги над   установою від 
  аналогами,   впровадження 
  економічний   (обладнання, обсяг 
  соціальний ефект   отриманих коштів, 
     налагоджено 
     співпрацю для 
     подальшої роботи 
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     тощо) 
1 Українознавство, 5– Програму Львівська українська Довідка про На початку лютого 

 11 класи: навчальна розроблено на гуманітарна гімназія впровадження від 2020 року у рамках 
 програма з курсу за підставі ім. О. Степанів. 22 січня 2021 р. реалізації програми 
 вибором Державного Міністерство освіти і  дослідно- 
 «Українознавство» стандарту базової і науки України, 79016,  експериментальної 
 для закладів повної загальної мі. Львів, вул. О.  роботи з 
 загальної середньої середньої освіти Степанівни, буд. 13.  упровадження 
 освіти України / (Постанова   українознавчих знань 
 авт.- укл.: А. Ціпко, Кабінету Міністрів   В освітній простір 
 Т. Бойко, С. Бойко, України від   України на базі 
 О. Газізова. Київ, 23.11.2011 р.   Львівської 
 2020. № 1392) з   української 
  урахуванням   гуманітарної гімназії 
  Державного   імені Олени Степанів 
  стандарту   з поглибленим 
  початкової   вивченням 
  загальної освіти   українознавства та 
  (Постанова   англійської мови 
  Кабінету Міністрів   відбулась 
  України від   всеукраїнська 
  20.04.2011 р. № 462)   науково-практична 
  та відповідно до   конференція 
  положень   «Утвердження 
  Концепції реалізації   української 
  державної політики   національної ідеї в 
  у сфері   системі освіти як 
  реформування   основи збереження 
  загальної середньої   національної 
  освіти «Нова   ідентичності», в якій 
  українська школа»   взяли участь 
  на період до 2029   директори закладів 
  року, схваленої   освіти України. 
  розпорядженням   22 січня 2020 р. в 
  104 №1 (74) 2020   НДІУ відбулася 
  Ukrainian Studies   зустріч науковців з 
  ОСВІТА   директором та 
  Кабінету Міністрів   адміністрацією 
  України від   Львівської 
  14.12.2016 р. № 988-   української 
  р. Програма   гуманітарної гімназії 
  розроблена з   імені Олени Степанів 
  урахуванням основ   з поглибленим 
  Концепції   вивченням 
  національно-   українознавства та 
  патріотичного   англійської мови, під 
  виховання дітей та   час якої 
  молоді   обговорювалися 
  (наказ Міністерства   перспективні 
  освіти і науки   напрями співпраці на 
  України № 641 від   2020 рік. Важливою 
  16.06.2015 р.),   темою стало 
  Указу Президента   визначення умов 
  України «Про   апробації навчальної 
  Стратегію   програми 
  національно-   «Українознавство» 
  патріотичного   для 5–11 класів 
  виховання» від   закладів загальної 
  18.05.2019 р.   середньої освіти на 
  №286/2019,   базі Львівської 
  Постанови   гуманітарної гімназії і 
  Верховної Ради   необхідності 
  України «Про   створення науково- 
  вшанування героїв   методичного 
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  АТО та 
вдосконалення 
національно- 
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді» № 373-VIII 
від 12 травня 2015 
р., Постанови 
Кабінету Міністрів 
України  «Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
«Молодь України» 
на 2016–2020 роки» 
№ 148 від 18 лютого 
2016 р., з 
урахуванням  змін 
концептуальних 
засад сучасного 
освітнього процесу 
в Україні відповідно 
до нового Закону 
України «Про 
освіту»1 
, що 
набрав чинності 28 
вересня 2017 р. 

  комплекту до 
програми. Також 
були узгоджені 
тематичні плани 
науково- 
експериментальної 
діяльності НДІУ та 
гімназії на 2020 р. з 
урахуванням 
проведення спільних 
науково-освітніх 
заходів. 

2 Hai-Nyzhnyk P., 
Chupriy L., Fihurnyi 
Y., Krasnodemska I., 
Chyrkov O. (2018). 
Aggression of the 
Russian Federation 
against Ukraine: 
ethnonational 
dimension and 
civilizational 
confrontation. 
Saarbrücken 
(Germany): LAP 
Lambert Academic 
Publishing. 229 p. 

Експертно- 
аналітичне 
дослідження 
аналізує 
передумови, перебіг 
та сучасні 
соціально-політичні 
наслідки агресії 
Російської 
Федерації  проти 
України та 
української нації, 
яка має ознаки не 
лише прямої та 
прихованої, але й 
міждержавної 
конфліктності  та 
навіть 
цивілізаційного 
протистояння . 

Львівська українська 
гуманітарна гімназія 
ім. О. Степанів. 
Міністерство освіти і 
науки України, 79016, 
мі. Львів, вул. О. 
Степанівни, буд. 13. 

Довідка про 
впровадження від 
22 січня 2021 р. 

Використовується 
при ознайомленні 
учнів з питаннями 
ролі українства в 
етнокультурних 
процесах світу, 
збереженні 
етнокультурних 
традицій в Україні в 
умовах неоголошеної 
російсько-української 
гібридної війни. 
Визначення 
методологічних 
підходів 
українознавчого 
наповнення сучасної 
системи освіти та 
висвітлення здобутків 
гімназії у навчально- 
методичній та 
інноваційній 
діяльності. 

3 Україна й 
українство в 
етнокультурних 
процесах: 
концептуальні 
узагальнення: 
колективна 
монографія. – К.: 
НДІУ, 2018. – 304 с. 

 
Автори: 
Баран В.Д., Бойко 
С.М., Гула О.Г., 

Пізнання ролі, 
місця, участі 
України й 
українства  в 
етнокультурних 
процесах базується 
на комплексному 
підході, 
застосуванні 
загальнонаукових 
методів, методів 
історичних наук 
та інших   методів, 

Львівська українська 
гуманітарна гімназія 
ім. О. Степанів. 
Міністерство освіти і 
науки України, 79016, 
м. Львів, вул. О. 
Степанівни, буд. 13. 

Довідка про 
впровадження від 
22 січня 2021 р. 

Після тривалого 
періоду відсутності 
суверенітету, мовного 
та культурного 
російщення сталий 
розвиток України і 
зарубіжних українців 
в умовах 
інформатизації, 
глобалізації, 
формування 
суспільства знань у 
складній системі 
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 Залізняк Л.Л., 
Наливайко С.С., 
Отрошко Л.Г., 
Присяжна Т.М., 
Фігурний Ю.С., 
Чирков О.А., 
Шакурова О.В., 
Шостак М.В.  

необхідність 
використання яких 
визначалося 
дослідником для 
кожного 
конкретного 
завдання. 
Засадничою 
методологічною 
позицією 
виконавців    на 
шляху пізнання 
історичного 
поступу України й 
українства     в 
етнокультурних 
процесах   був 
комплексний, 
міждисциплінарний, 
системний підходи 
до вивчення 
етнокультурного 
минулого й 
сьогодення 
людності 
українських теренів, 
а  також 
передбачення 
можливої 
етнокультурної 
реальності. 
Сучасне 
визначення, 
осмислення  та 
впровадження 
українознавчої 
наукової парадигми 
до   системи 
наукового 
осмислення 
історичного 
поступу людності 
українських теренів 
в етнокультурних 
процесах 
світу є складником 
духовного і 
культурного 
розвитку 
українського 
народу, формування 
у 
дітей та молоді 
української 
національної 
ідентичності у колі 
взаємопов’язаних і 
взаємозалежних 
національних, 
етнічних, мовно- 
культурних та 
інших спільнот. 

  конкурентних та 
конфліктних 
взаємин із сусідами 
може відбуватися за 
умови 
загальносуспільного 
розуміння сутності 
етнокультурних 
процесів на 
українських теренах, 
ролі держави, 
соціальних 
інститутів, 
суб’єктів політики, 
кожного громадянина 
в їх спрямованості, 
інтенсивності, 
тривалості, 
конфліктності чи 
безконфліктності 
тощо. 
Одержані результати 
розвивають наявні 
сьогодні наукові 
знання і 
відображають 
сучасний стан 
осмислення та 
розв’язання низки 
важливих проблем 
етнокультурних 
процесів в Україні 
1991-2019 рр. та 
прискорять 
подолання 
негативних наслідків 
російщення України, 
її 
інтеграцію до 
європейського 
цивілізаційного 
простору. 
Застосування 
сучасних методів 
здійснення 
українознавчих 
пошуків гімназистів і 
педагогів на науково- 
практичних 
конференціях, 
семінарах, круглих 
столах тощо. 
Підготовка наукових 
праць у співавторстві 
з вченими НДІУ. 

4 «Громадянська 
війна в Україні»: 

Досліджено 
«громадянську 

Київський 
національний 

Довідка про 
впровадження від 

Ідеї після 
обговорення на 
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 Причинки до 
генеалогії одного 
концепту. 
к.філос.н. Дехтяр 
В.М. 

війну»   як   концепт 
політичної 
філософії, 
провіяний   крізь 
українську 
політичну ситуацію 
2014 р. та військове 
протистояння  на 
Донбасі, здійснено 
реконструкцію 
нав’язуваного 
ззовні  сценарію 
«громадянської 
війни» засобами 
неокласичної 
політичної теорії. 

університет імені 
Тараса Шевченка, 
філософський 
факультет. 
Міністерство освіти і 
науки України. 
м. Київ, вул. 
Володимирська 60. 

9 лютого 2021 р. засіданні кафедри 
політології КНУ ім. 
Тараса Шевченка 
були апробовані в 
лекційному курсі 
«Неокласична 
політична теорія» 
(розробник – доц.. 
Тукаленко І. А.). 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 
році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, 
де опубліковано 

роботу 

Том, номер 
(випуск, перша- 
остання сторінки 

роботи) 
Статті 

1 Кононенко А. Збереження власної ідентичності в діаспорі як 
механізм українського культурозбереження 

East European 
Scientific Journal 
(Warsaw, Poland) 

#10(62)2020 part 
6, pp.. 21–26. 

2 Кононенко А. Формування національно-культурної ідентичності 
підростаючого покоління в умовах сучасних 
викликів та загроз. 

East European 
Scientific Journal 
(Warsaw, Poland) 

#11(63)2020 part 
7, рр. 54–61. 

3 Буйських Ю. С. «These Places Never Stopped Being Holy for Us…»: 
The Revival of Greek Catholic Sanctuaries in Eastern 
Poland. 

Прийнято  до 
peer-review 
рецензування   у 
часописі The 
Journal of 
Orthodox 
Christian Studies, 
Fordham 
University 

 

4. Буйських Ю. С. When Cultural Anthropology and Oral History 
Overlap: “Reclaiming the Personal: Oral History in 
Post-Socialist Europe” eds. Natalia Khanenko-Friesen 
and Gelinada Grinchenko. Toronto: University of 
Toronto Press, 2015. 328 pages. (review) 

Прийнято до 
друку в часописі 
The Anthropology 
of East Europe 
Review 

 

 
V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених 
тощо). 

У 2020 р. Буйських Ю. відвідувала щотижневий університетський семінар 
Товариства дослідження релігії (The Society for the Study of Religion), на одному із 
засідань якого 25 лютого 2020 р. нею було прочитано лекцію «When Vanished 
‘Others’ Come Back: Reviving Greek Catholic Shrines in Eastern Poland». 

Досліднитця також прочитала лекцію «Anthropologists from the Grassroots: 
How Cultural Anthropology is Understood, Practiced and Developed in Ukraine» 13 
листопада 2019 р. у рамках відкритих лекцій для студентів коледжу вільних наук 
Пенсильванського університету. 

Від січня по березень 2020 р. Буйських Ю. брала участь у дослідницькому 
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експериментальному семінарі на перетині антропології, психології та філософії 
Moral Psychology під керівництвом професора Деріла Камеруна. Під час карантину 
цей семінар та дотичні обговорення продовжувалися онлайн. 

6 – 7 березня 2020 р. Буйських Ю. взяла участь в українознавчій конференції 
Taras Shevchenko Conference. Ukrainian Studies in the USA в Індіанському 
університеті Блумінгтона, а також у вебінарі 15 травня 2020 р., організованому 
Програмою Фулбрайт: "Scientists, Physicians, and Public Health Experts Weigh in on 
COVID-19"; дискусії від 7 травня 2020 р., організованій ASN (Асоціація вивчення 
національностей) «Nationalism and the Pandemic» та прослухала віртуальний семінар 
від ABS (Асоціація дослідження пограниччя) 3–4 червня 2020 р. «Borders in the time 
of COVID-2019». 

Буйських Ю. підготовлено наукову статтю «These Places Never Stopped Being 
Holy for Us…»: The Revival of Greek Catholic Sanctuaries in Eastern Poland. Прийнято 
до peer-review рецензування у часописі The Journal of Orthodox Christian Studies, 
Fordham University; рецензію «When Cultural Anthropology and Oral History Overlap: 
“Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe” eds. Natalia Khanenko- 
Friesen and Gelinada Grinchenko. Toronto: University of Toronto Press, 2015. 328 
pages». (review), Прийнято до друку в часописі The Anthropology of East Europe 
Review та науково-популярну статтю «Off the Record: How Anthropologists can Learn 
from the Silences in Ukraine and Poland: https://networks.h- 
net.org/node/4555727/blog/khroniky/5923198/record-how-anthropologists-can-learn- 
silences-ukraine-and?fbclid=IwAR3tYPL7Fari4tNebFKcI- 
peDEVz4oLoGI5ZR4mf3S_LkVQS2PSeThDLq0U 

Воробей М. Д. здобула перше місце у категорії бакалаврських робіт у XIII 
міжнародному конкурсі ім. Єжи Ґедройця, який присвячений історії та сучасності 
Польщі, а також польсько-українським взаєминам. Тема дослідження: «Сеймик 
Чернігівського воєводcтва на вигнанні: учасники, організація та діяльність (1648– 
1667)». 

Нагорода за перше місце передбачає тижневе стажування при Центрі 
східноєвропейських студій Варшавського університету у м. Варшава. 

У зв’язку з епідемією Covid-19 стажування перенесене. 
Воробей М. Д. отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі 

захисту студентських наукових робіт з історії та археології, підсумковий етап якого 
відбувся на базі факультету історії та права Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 8-9 квітня 2020 року. 
Тема дослідження: «Сеймик Чернігівського воєводcтва на вигнанні: учасники, 
організація та діяльність (1648–1667)». 

Ворбей М. Д. здобула перемогу у конкурсі наукових робіт ранньомодерної 
історії ім. Федора Шевченка для студентів кафедри історії НаУКМА (вересень 2020 
р.). 

Воробей М. Д. стала лауреаткою Стипендіального фонду родини Людмили і 
Геннадія Зубків для студентів магістерських програм НаУКМА. 

Обговорено план дисертаційного дослідження Гулюка І. Ю. на тему: «Участь 
волинської шляхти у господарсько-економічній розбудові Волині XVI–XVII ст.». в 
дистанційному режимі. 

Упродовж 2020  р. молоді науковці  Інституту публікували  наукові статті в 
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журналі «Українознавство» (Воробей М. Д. – 3 статті, Гулюк І. Ю. – 1), підготували 
до друку в ньому 2 статті, а також вийшла 1 стаття Гулюка І. Ю. в матеріалах 
конференцій. 

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 
2016 0 16 0% 
2017 0 18 0% 
2018 0 11 0% 
2019 0 12 0% 
2020 0 3 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 
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 
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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. по 31 липня 2020 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). 

В рамках цієї Програми дослідниця працювала над власним науковим 
проектом “Religion as a Tool of (Re)Constructing Memories and Identities: Ukraine and 
Poland Compared” («Релігія як інструмент (ре)конструкції пам’яті та ідентичності: 
Україна і Польща у порівняльному зрізі»), 

Під час стажування Ю. Буйських працювала у кількох наукових бібліотеках та 
ознайомилася із величезним масивом їхніх колекцій з культурної антропології, 
соціології та історії: бібліотеці Пенсильванського державного університету, Нью- 
Йоркській публічній бібліотеці та бібліотеці Індіанського університету в 
Блумінгтоні. Також вона брала участь у різних наукових заходах, налагодження 
наукових контактів із американськими дослідниками – антропологами і 
соціологами, які займаються східноєвропейською проблематикою. 

 
Країна 
партнер 
за алфавітом 

Установа - партнер Тема 
співробітництва 

Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

США Пенсильванський Науковий проект Програма Лекції Ю. Буйських, її 
 університет “Religion as a Tool of «Стипендії імені участь в українознавчих 
  (Re)Constructing Фулбрайта», 9 семінарах, конференціях 
  Memories and Identities: місяців (01.11.2019 (див. п. V). 
  Ukraine and Poland – 31.07.2020)  

  Compared” («Релігія як   

  інструмент   

  (ре)конструкції пам’яті   

  та ідентичності:   

  Україна і   Польща   у   

  порівняльному зрізі»).   

 
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. 

Впродовж 2020 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 – 58 871 тис., у 
2020 р. із різних країн світу скачано 295,26 ГБ, переглянуто 207 476 сторінок 
,унікальні відвідувачі – 24 381, хіти – 966 840 ТОП-3 скачувань: 

1. Підручник    для     вищих     навчальних     закладів     П.П.КОНОНЕНКА 
«УКРАЇНОЗНАВСТВО» – 7 289 



23  

2. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ТАРАС 
ШЕВЧЕНКО В ДОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ І 
КОРДОНИ» (2014 р.) – 5 926 

3. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА У 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко, 2008) – 5 
157. 

3. Найактивніші країни-відвідувачі сайту: Україна, Росія, США, Франція, 
Туреччина, Німеччина, Швеція, Нідерланди, Канада, Велика Британія, 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 та 
філософських 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 
Інституту за 2020 р. є 4 номери часопису(83,18 ум. друк. арк.), статті з анотаціями 
двома мовами – українською, англійською, та рефератом англійською. Всі номери 
викладено у відкритому доступі. 

2020 року 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) (http://www.scholar.google.com.ua) 
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) 
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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. 

Постійно поповнюється новинами сторінка НДІУ в Facebook. 
ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на 

кафедрах у межах робочого часу викладачів 
Впродовж 2020 року НДІУ, його співробітники були організаторами і 

співорганізаторами таких наукових заходів: 
1. ХІІІ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (26–28 березня 2020 р., НДІУ, м. Київ). 
2. Літературний вечір, присвячений життю і творчості В. Стуса (спільно зі 

школою № 111 ім. С. А. Ковпака, 22 січня 2020 р., бібліотека ім. Ю. Смолича, м. 
Київ). 

3. Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні (спільно зі школою № 111 ім. С. А. 
Ковпака, 19 лютого 2020 р., ЗНЗ № 111, м. Київ). 

4. Прес-конференція до Дня захисту прав української громади Криму 
«Громада українців Криму: шість років боротьби за збереження ідентичності в 
умовах дискримінаційної політики окупантів» за участі екс-політв’язнів В. Балуха та 
М. Семени, митрополита Сімферопольського і Кримського Климента. (28 серпня 
2020 р., м. Київ). 

5. Організація заходу у Лук’янівському заповіднику із вшанування пам’яті 
голови Крайової Української Ради в Криму у 1919–1920 рр. П. Горянського. (28 
серпня 2020 р., м. Київ). 

6. Перші індоарійські читання «Сучасні індоарійські студії у дослідженні 
проблем східноєвропейської етнічної історії» (29 вересня 2020 р., НДІУ, м. Київ). 

7. Круглий стіл «Окупований Крим і археологічна спадщина». (12 жовтня 
2020, НДІУ, м. Київ). 

8. XXIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство 
в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави». (20 жовтня 
2020 р., НДІУ, м. Київ). 

9. Круглий стіл «Міжконфесійний діалог в Україні: екуменічний досвід». (20 
жовтня 2020 р., НДІУ, м. Київ). 

10. Презентація видання «Кримськотатарський національний рух у 1917– 
1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб» (упор. А. Іванець, А. Когут) в 
«Укрінформі» за участі голови ДАСУ, директора ГА СБУ, заступника директора 
Інституту історії НАН України С. Кульчицького тощо. (18 листопада 2020 р., 
Укрінформ, м. Київ) 

11. Організація заходу на Берковецькому цвинтарі із вшанування пам’яті 
одного з лідерів мирного спротиву тоталітарному режимові, художниці А. Горської 
та «кіборга» з Криму Олександра Балкового у 50-ті роковини вбивства дисидентки. 
(28 листопада 2020 р., м. Київ). 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
Упродовж 2020 р. НДІУ не закуповував унікальні наукові прилади та 

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