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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету:
Наливайко Сергій Степанович, к. і. н., директор НДІУ.
Заступники Голови оргкомітету:
Бондаренко Антон Олександрович, к. і. н., науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ.
Фігурний Юрій Степанович, к. і. н., завідувач відділу української
етнології НДІУ.
Члени оргкомітету:
Безсмертна Наталія Сергіївна, молодший науковий співробітник
відділу української філології НДІУ.
Богданович Ганна Олександрівна, помічник директора НДІУ.
Бойко Світлана Миколаївна, к. ф. н., старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства
НДІУ.
Ворончук Ірина Олексіївна, д. і. н., завідувачка відділу історичних пам’яток НДІУ.
Газізова Олена Олександрівна, к. і. н., завідувачка відділу освітніх
технологій та популяризації українознавства НДІУ.
Гай-Нижник Павло Павлович, д. і. н., заступник директора НДІУ.
Дорошенко Ірина Василівна, завідувачка відділу кадрів НДІУ.
Краснодемська Ірина Йосипівна, к. і. н., завідувачка відділу історичних студій НДІУ.
Крисаченко Валентин Семенович, д. філос. н., завідувач відділу
військово-патріотичного виховання НДІУ.
Настояща Катерина Василівна, к. с. н., доцент, завідувачка відділу
філософії та геополітики НДІУ.
Ренке Тетяна Леонідівна, завідувачка відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій НДІУ.
Сцібан Олександр Євгенович, науковий співробітник відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій НДІУ.
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Порядок роботи НАУКОВИХ ЧИТАНЬ

1 червня 2021 року (вівторок)
Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18, Актова зала Науково-дослідного
інституту українознавства (кім. 404).
10.00 – 11.00 – реєстрація учасників наукових читань (коридор 4 поверху);
10.00 – 11.00 – презентація наукового доробку П. П. Кононенка (актова зала);
11.00 – 16.00 – пленарне засідання;
16.00 – 17.00 – обговорення підсумків та прийняття Ухвали наукових
читань.
Регламент конференції
Для привітань – до 10 хв.
Для наукових доповідей – до 15 хв.
Для виступів у дискусії – до 4 хв.
Головують: Наливайко С. С., Фігурний Ю. С., Бондаренко А. О.
Модератори: Безсмертна Н. С., Чирков О. А.
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ
Привітання учасникам наукових читань від ювіляра, доктора філологічних наук, професора, академіка П. П. Кононенка.
Виголошення привітань на адресу ювіляра, доктора філологічних
наук, професора, академіка П. П. Кононенку.
Привітання учасникам наукових читань від директора НДІУ МОН
України, к. і. н. С. С. Наливайка.
Привітання ювіляру та учасникам наукових читань від д. філос. н.,
професора, голови правління Товариства «Знання» України В. І. Кушерця.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Доповіді
Калакура Ярослав Степанович (м. Київ). Внесок академіка Петра Кононенка в концептуалізацію українознавства.
Крисаченко Валентин Семенович (м. Київ). Біля витоків Інституту
українознавства.
Токар Леонід Кирилович (м. Київ). Нові тенденції у суспільному розвитку України на початку ХХІ століття та їх осмислення в українознавстві.
Хоменко Олександр Анатолійович (м. Київ). Концепт художньої словесності в аналітичній оптиці українознавчої школи Петра Кононенка.
Бальоха Катерина Миколаївна, Головай Ірина Андріївна (м. Київ).
Гарвардський? Кембриджський? Ні! Український. Вітаємо засновника
Українського гуманітарного ліцею.
Воропаєва Тетяна Сергіївна (м. Київ). Роль Петра Петровича Кононенка у започаткуванні досліджень колективної ідентичності громадян
України.
Отрошко Любов Григорівна (м. Київ). Петро Кононенко та Ярослава
Стецько – дві знакові постаті однієї епохи.
Краснодемська Ірина Йосипівна (м. Київ). Теоретико-методологічні
та історіософські проблеми українознавства в науковій концепції Петра
Кононенка.
Газізова Олена Олександрівна (м. Київ). Освіта як науково-практичний простір формування українознавчої концепції Петра Кононенка.
Славинський Микола Борисович (м. Київ). Спогади та роздуми Петра Кононенка як важливий документ епохи.
Брехунець Ніна Сергіївна (м. Переяслав). Націєтворчі та державотворчі аспекти наукового доробку Петра Кононенка: історіографічний дискурс.
Медвідь Федір Михайлович (м. Київ). Українознавство як важлива
складова гуманітарної аури нації (з нагоди 90-річчя Петра Кононенка).
Кононенко Тарас Петрович (м. Київ). Перспективні напрямки розвитку українознавства.
Сніжко Валерій Володимирович (м. Київ). Особливості наукового
українознавства.
Єрмоленко Світлана Яківна (м. Київ). Мова і українознавчий світогляд.
Ганжа Ангеліна Юріївна (м. Київ). Історія становлення концепції
«Мова в системі українознавства»: постаті і події.
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Бойко Світлана Миколаївна (м. Київ), Млош Людмила (Німеччина,
м. Берлін). Співробітництво як ефективна форма поширення українознавчих знань і збереження української ідентичності.
Беззуб Юрій Віленович (м. Київ). Українознавство в Новій українській школі: актуальність, можливості, виклики та перспективи».
Чирков Олег Адольфович (м. Київ). Найактуальніші етнологічні питання українознавства, зумовлені російським реваншизмом.
Настояща Катерина Василівна (м. Київ). Українська культурна традиція: вектори і тенденції сьогодення.
Музиченко Ярослава (м. Київ). Українські етнокультурні цінності за
межами України: можливості віртуального повернення.
Свистун Юрій Миколайович (Харківщина). Українське кобзарство у
ХХ – на початку ХХІ століть: неперервність традиції і сучасні виконавські
практики.
Толочко Денис Володимирович (м. Київ). Українознавство та фінансова грамотність як складові формування освітнього середовища.
Грабовська Людмила Миколаївна (м. Київ). Сучасні виклики при викладанні українознавства в закладах загальної середньої освіти.
Телегуз Андрій Володимирович (м. Київ). Сучасна місія етнології та
українознавства у вітчизняній гуманітаристиці.
Телегуз Ірина Олександрівна (м. Київ). Вплив ідей романтизму на
розвиток українознавства у ХІХ ст.
Губський Сергій Іванович (м. Київ). Українознавство у навчальновиховному процесі в українських арміях періоду революції 1917–1921 рр.:
значення для сьогодення.
Шакурова Ольга Владиславівна (м. Київ). Роль українознавства у становленні і розвитку української ідентичності в контексті сучасних етнокультурних процесів.
Висотін Микола Борисович (м. Київ). Науково-дослідний інститут
українознавства: проблеми сьогодення.
Сцібан Олександр Євгенович (м. Київ). Журнал «Українознавство»:
сучасні реалії та перспективи розвитку.
Безсмертна Наталія Сергіївна (м. Київ). Розвиток мовної ситуації в
Україні в умовах політики реваншу Російської Федерації.
Фігурний Юрій Степанович (м. Переяслав). Роль українознавства в
етнокультурному розвитку сучасного українського суспільства в умовах
політики реваншу Російської Федерації супроти України.
Василишин Лариса Миколаївна (м. Львів). Реалізація українознавчих
пошукувань педагогів ліцею в умовах експерименту.
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Строгуш Галина (м. Львів). Мова як об’єкт та інструмент українознавчого дослідження.
Вітошинська Надія Михайлівна (м. Львів). Українознавчі практики у
сфері фізичного виховання та спорту.
Староста Мар’яна, Ковальчук Ігор (м. Львів). Розвиток творчої особистості ліцеїста засобами народного музичного мистецтва і українознавства.
Дзюбинська Лариса (м. Львів). Українознавчі інноваційні підходи до
формування соціальної активності ліцеїстів в умовах дистанційного навчання.
Харатон Галина, Критович Марія, Кузьмак Галина (м. Львів)
Взаємозв’язок українознавства і точних наук.
Лавренчук Тетяна (м. Київ). Уроки українознавства на телеканалі
«Київ» як відповідь на сучасні виклики дистанційного навчання.
Єрмашов Тарас Васильович (м. Київ). Українознавство початку 20 ст.:
доробок С. Єфремова.
Семеренко Ганна Василівна (м. Київ). Сучасні підходи до навчання
українознавства здобувачів освіти 1-4 класів в умовах Нової української
школи.
Кононенко Алла Михайлівна (м. Київ). Музей історії Науково-дослідного інституту українознавства: концептуальний підхід.
Шеремета Лілія Олександрівна (м. Київ). Морально-психологічні
руйнації в роки Голодомору-геноциду: українознавчий дискурс.
Семенова Оксана Володимирівна (м. Київ). Актуальні проблеми дослідження етнокультурного розвитку українського суспільства в умовах
агресії РФ у науковому доробку співробітників відділу української етнології НДІУ.
Висовень Оксана Іванівна (м. Переяслав). Боротьба радянського тоталітарного режиму з протестантськими громадами України.
Левчук Ярослава (м. Київ). Традиційна українська дитяча субкультура
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в сучасному музейному просторі.
Квітень Євгенія Дмитрівна (м. Чернівці). Особливості літературного
краєзнавства Буковини.
Ятченко Володимир Феодосійович (м. Київ). Соціальна травма в історії й світогляді українців.
Залізняк Леонід Львович (м. Київ). Овруцька околична шляхта. Тисяча років історії.
Корицька Галина Романівна (м. Запоріжжя). Національний колорит
традиційної та індивідуально-авторської символіки малої прози Галини
Гузовської-Корицької.

7

Петриченко Катерина Вікторівна (м. Київ). Внесок українського митця І. М. Кейвана (1909-1992 рр.) в культуру українців зарубіжжя.
Лєбєдєва Юлія Олександрівна (м. Київ). Актуальність дослідження
українознавчого спадку в сучасній геополітичній ситуації.
Турпак Надія Василівна (м. Київ). Значення гуманістичних україноцентричних цінностей для консолідації сучасного українського суспільства.
Бевз Тетяна Анатоліївна (м. Київ). Безпекові загрози національній
ідентичності: практики реагування.
Гомотюк Оксана Євгенівна (м. Тернопіль). Становлення історикоправової науки в Україні (ХІХ-початок ХХ ст.): українознавчий аспект.
Левітас Фелікс Львович (м. Київ). Українознавство в освітній системі
України: погляд з відстані 30 років.
Чупрій Леонід Васильович (м. Київ). Політична концепція сучасної
України.
Матвієнко Олена Валеріївна (м. Київ). Підготовка майбутніх учителів
початкової школи до формування національно-культурної ідентичності
молодших школярів.
Чабайовська Марія Іванівна (м. Київ). Застосування компетентнісно
орієнтованих педагогічних технологій у процесі вивчення курсу українознавства «Я люблю Україну» в 1-4 класах НУШ.
Омельченко Наталія Михайлівна (м. Київ). Проектна діяльність на
уроках українознавства як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.
Синільник Віра Вікторівна (м. Київ). Формування культурних, громадських та соціальних компетентностей здобувачів освіти початкової
школи в процесі вивчення курсу українознавства «Я люблю Україну».

Мельник Людмила Володимирівна (м. Київ). Використання інформаційних технологій на уроках українознавства з метою формування соціокультурної компетентності учнів 1-4 класів.
Кожушко Світлана Михайлівна (м. Київ). Використання виховних можливостей народознавчого матеріалу на уроках української
мови в початковій школі.
Обговорення підсумків та прийняття
Ухвали наукових читань
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Інформація про учасників
Всеукраїнських наукових читань «Свою Україну любіть!»,
присвячених 90-літтю з дня народження П.П. Кононенка
Бальоха Катерина Миколаївна – заслужений учитель України.
Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.
Беззуб Юрій Віленович – старший викладач кафедри історичної та
громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Безсмертна Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник
відділу української філології НДІУ.
Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації
українознавства НДІУ.
Брехунець Ніна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії й культури України та спеціальних історичних дисциплін,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди».
Василишин Лариса Миколаївна – директор Львівської української
гуманітарної гімназії імені Олени Степанів.
Висовень Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії й культури України та спеціальних історичних дисциплін,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди».
Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.
Вітошинська Надія Михайлівна – учителька фізичної культури
Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник Центру українознавства філософського
факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
Газізова Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, завідувач
відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.
Ганжа Ангеліна Юріївна, кандидат філологічних наук, старший
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науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ.
Головай Ірина Андріївна – учитель української літератури, українознавства Українського гуманітарного ліцею м. Києва.
Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, професор,
професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, декан
соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету.
Грабовська Людмила Миколаївна – вчитель українознавства вищої
категорії гімназії 59 імені О.М. Бойченка, м. Київ.
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ.
Дзюбинська Лариса – заступник директора Львівської української
гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням
українознавства та англійської мови.
Єрмашов Тарас Васильович – науковець.
Єрмоленко Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.
Залізняк Леонід Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології НАН України.
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ
імені Тараса Шевченка.
Квітень Євгенія Дмитрівна – методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін та міжнародної інтеграції Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, учительметодист, Відмінник освіти України.
Ковальчук Ігор – учитель англійської мови кафедри іноземних мов
Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
Кожушко Світлана Михайлівна – учитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені О. С. Маковея з поглибленим
вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін міста
Заліщики Тернопільської області, учитель вищої категорії, учитель-методист.
Кононенко Алла Михайлівна – науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.
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Кононенко Тарас Петрович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Корицька Галина Романівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Запорізької обласної ради, письменниця.
Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук, завідувачка відділу історичних студій, вчений секретар НДІУ.
Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук,
професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ.
Критович Марія – учителька математики Львівської української
гуманітарної гімназії імені Олени Степанів. з поглибленим вивченням
українознавства та англійської мови.
Кузьмак Галина – учителька фізики Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
Лавренчук Тетяна – учителька історії спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273 м. Києва.
Левітас Фелікс Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Левчук Ярослава – кандидат філологічних наук, старший науковий
співробітник Історико-Меморіального музею Михайла Грушевського.
Лєбєдєва Юлія Олександрівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ.
Матвієнко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
м. Київ, Україна
Медвідь Федір Михайлович – доктор наук в галузі політології, кандидат філософських наук, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності професор кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом.
Мельник Людмила Володимирівна – учитель початкових класів
Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської
ради Київської області, учитель вищої категорії, учитель-методист.
Млош Людмила (Німеччина, м. Берлін) – голова Центральної Спілки Українців у Німеччині, м. Берлін.
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Музиченко Ярослава – співробітниця Національного музею історії
України, етнологиня.
Настояща Катерина Василівна – кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка відділу філософії та геополітики НДІУ, докторантка
факультету соціології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Омельченко Наталія Михайлівна – учитель початкових класів Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради
Київської області, учитель вищої категорії, учитель-методист.
Отрошко Любов Григорівна – науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.
Петриченко Катерина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Свистун Юрій Миколайович – учитель предмету «Захист України»
Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського
району Харківської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
старший учитель, керівник гуртків «Історичне краєзнавство» КЗ «Харківська обласна станція юних туристів».
Семенова Оксана Володимирівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.
Семеренко Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, професор, завкафедри педагогіки та методик української й іноземної мов факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Синільник Віра Вікторівна – учитель початкових класів Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, учитель вищої категорії, учитель-методист.
Славинський Микола Борисович – відповідальний редактор наукового видання спогадів П.П. Кононенка «Сто літ – сто доріг… Україна та
українознавство: зародження – розстріли – воскресіння».
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук.
Староста Мар’яна – учителька музичного мистецтва кафедри мистецтва Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
Строгуш Галина – заступниця директора з навчально-виховної роботи Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з
поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
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Сцібан Олександр Євгенович – науковий співробітник відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій.
Телегуз Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент
кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету НПУ ім. М.
П. Драгоманова.
Телегуз Ірина Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент
кафедри історії України історичного факультету НПУ ім.М.П. Драгоманова.
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент.
Толочко Денис Володимирович – кандидат історичних наук, начальник відділу «Музей грошей» Національного банку України.
Турпак Надія Василівна – кандидат філософських наук, провідний
науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ.
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач
відділу української етнології НДІУ.
Харатон Галина – заступник директора Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови.
Хоменко Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного музею історії Україні.
Чабайовська Марія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та методик української й іноземної мов факультету
педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова.
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.
Чупрій Леонд Васильович – доктор політичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу філософії й геополітики НДІУ.
Шакурова Ольга Владиславівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.
Шеремета Лілія Олександрівна – методист філіалу «Інститут дослідження Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду.
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук,
професор, професор Державного університету телекомунікацій.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮВІЛЯРА
Кононенко Петро Петрович
31 травня 1931 р. народився у селі Марківцях Бобровицького району Чернігівської області у сім’ї хліборобів. Мати – Кононенко Павліна
Семенівна (з робітничої родини), батько – Кононенко Петро Олександрович (з селянської родини).
З 1938 р. по 1946 р. навчався в семирічній Марківецькій середній
школі.
З 1946 р. по 1949 р. навчався у Заворицькій середній школі Броварського району Київської області.
З 1949 р. по 1954 р. навчався на філологічному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – КДУ).
1952 р. – початок трудової діяльності: асистент кафедри історії
української літератури філологічного факультету КДУ.
З листопада 1954 р. по листопад 1957 р. навчався в аспірантурі
при кафедрі історії української літератури філологічного факультету
КДУ. По завершенню навчання підготував кандидатську дисертацію
на тему «Проблема позитивного героя в українській радянській прозі
періоду становлення (1917 – 1932 рр.)».
1952 – 1960 рр. – комсомольська робота: заступник секретаря, секретар комітету ЛКСМУ КДУ.
З березня 1958 р. по 1886 р. старший викладач кафедри історії
української літератури філологічного факультету КДУ.
У 1966 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Образ героя
в літературі епосу Греції, Риму, Середньовіччя, Відродження».
У 1971 р. отримав атестат доцента кафедри історії української літератури філологічного факультету КДУ.
З 1971 р. член Спілки письменників УРСР і СРСР: поет, прозаїк,
драматург, літературознавець, літературний критик. У 1984 р. удостоєний звання лауреата республіканської премії імені О. Білецького.
У 1971 р. захистив докторську дисертацію «Проблеми гуманізму в
українській літературі», яка була не затверджена («забанена») Вищою
атестаційною комісією у Москві.
У 1986 р. захистив успішно докторську дисертацію «Історичний
розвиток літератури і проблеми її народності».
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З 1988 р. по 1996 р. – завідувач кафедри історії української літератури філологічного факультету КДУ.
У 1989 р. отримав атестат професора кафедри історії української
літератури філологічного факультету КДУ.
З 1986 р. по 1991 рр. – декан філологічного факультету КДУ. Голова
спеціалізованої ради з питань філології.
З 1986 р. по 2000 р. – головний редактор «Вісника Київського університету» (серії: філологія, історія, журналістика, українознавство).
У 1988 р. на всесоюзному конкурсі став лауреатом конкурсу «Кращий педагог і вчений».
У 1990 р. засновує громадську асоціацію «Інститут українознавства» та ініціює створення Українського гуманітарного ліцею при КДУ.
З 25.02.1992 р. по 03.06.2013 р. директор заснованого й успішно
розбудованого ним Інституту українознавства (з 1992 р. по 2000 р. –
Інститут українознавства Київського університету імені Т. Г. Шевченка, з 2000 р. по 2009 р. – Науково-дослідний інститут українознавства,
з 2009 р. по 2011 р. – Національний науково-дослідний інститут українознавства, з 2011 р. по 2013 р. – Національний науково-дослідний
інститут українознавства та всесвітньої історії).
Автор і співавтор понад 50 монографічних (індивідуальних та
колективних видань), близько тисячі публікацій (наукових, науково-публіцистичних, популярних тощо) українською, англійською,
болгарською, грузинською, іспанською, російською, румунською,
хорватською та іншими мовами. Серед цих видань монографії (індивідуальні та колективні), книги, підручники, посібники, брошури,
програми, концепції, хрестоматії з української літератури тощо.
З 2001 р. по 2013 р. головний редактор створеного ним журналу
«Українознавство».
Ювіляр нагороджений: орденом Пошани, орденом «Почесна відзнака Президента», орденом Ярослава Мудрого, Почесною Грамотою
Президента України та багатьма медалями. Також має такі відзнаки:
«Відмінник народної освіти», «Заслужений працівник освіти України», Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, Міжнародної премії імені Й.-Г. Гердера.
П. П. Кононенко є академіком УВАН (США), АН Вищої школи, Міжнародної слов’янської академії, Української академії політичних наук.
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Програма
Всеукраїнських наукових читань
з міжнародною участю, присвячених
90-літтю з дня народження акад. П. П. Кононенка,
«Свою Україну любіть!»
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