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Інформаційно-аналітичний бюлетень як важливий чинник успішного  
осягнення українознавчої проблематики 

 
Бюлетень (французькою bulletin, італійською bulletinо – записка, листок; латинською bulla – документ, 

засвідчений печаткою) – періодичне чи неперіодичне видання довідково-інформаційного характеру, в ньому часто 
публікуються документальні матеріали, що належать до компетенції видавця1. Вчені-українознавці успішно 
використовують такий формат публікацій як для висвітлення своєї науково-освітянської діяльності, так і для 
оприлюднення найважливіших її підсумків та напрацювань. Зокрема, це такі видання: Істоміна Н.М. Бюлетень 
Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск І.– К., 2007.– 62 с.; Бюлетень Міжнародного 
конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск ІІ.– К., 2008.– 48 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з 
українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск ІІІ.– К., 2009.– 52 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства 
[для учнів 8-11 класів]. Випуск ІV / Упорядники: Касян Л.Г., Фєсік О.І., Калінкіна С.А..– К., 2010.– 36 с.; Бюлетень 
Міжнародного конкурсу з українознавства [для учнів 8-11 класів]. Випуск V / Упорядники: Фєсік О.І., Бойко С.М., 
Газізова О.О., Кононенко А.М.– К., 2011.– 56 с.; Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та 
молодих учених. Випуск І / Упорядники: Касян Л.Г., Калінкіна С.А., Фєсік О.І..– К., 2010.– 32 с.; Бюлетень Міжнародного 
конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених. Випуск ІІ / Упорядник: Фєсік О.І..– К., 2011.– 32 с.; 
Бюлетень Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство в світовому гуманітарному просторі» (21-22 
жовтня 2010 р., м. Київ) / Автор-упорядник: Горенко Л.І. – К.:ННДІУВІ, 2011. – Випуск І.– 96 с. 

Закономірним продовженням попередніх видань став «Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної 
Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади 
наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ)» (далі – ІАБ), який і виноситься на широкий загал його 
автором-упорядником Фігурним Ю.С. Разом з тим, окрім багатьох схожих рис у структурі й форматі, ІАБ має цілий ряд 
особливостей: 1) в ньому друкується доопрацьований остаточний варіант програми ХХ ювілейної Міжнародної науково-
практичної конференції «Українознавство в світовому гуманітарному просторі» (21-22 жовтня 2010 р., м. Київ), до якого 
були включені всі подані заявки, уточнені деякі назви виступів, і виправлені допущені помилки при її поліграфічному 
друці; 2) також у ньому оприлюднюються важлива аналітична стаття, в якій вивчається процес проведення і підсумки 
всіх двадцяти українознавчих форумів 1992–2011 рр.; 3) вперше в розділі IV публікуються Програми всіх поважних 
наукових зібрань; 4) автором-упорядником доведено, що П’ятим Міжнародним українознавчим форумом було не 
наукове зібрання «Україна, українці, українознавство (XIV-XVIII ст.)», проведене у м. Кіровограді 24–26 жовтня 1996 р. як 
це авторитетно стверджувалося раніше2, воно було лише круглим столом, а ним стала Міжнародна науково-практична 
конференція «Місце і роль українознавства у реформування національної системи освіти» (м. Київ, 28-30 березня 1996 
р.). Отже, саме таке змістовне наповнення ІАБ надасть змогу як пересічному читачеві, так і фаховому досліднику 
неупереджено ознайомитися з проведенням і підсумками міжнародних українознавчих наукових форумів, як потужного 
чинника українського етнодержавонацієтворення. Також, ми сподіваємося, що публікація документів, матеріалів, 
досліджень, присвячених як підготовці, проведенню і наслідкам І-ХХ (1992-2011) поважних зібрань, так і аналізу Програм 
усіх циї двадцяти представницьких наукових заходів, лише посприяє подальшому дослідженню цивілізаційного 
феномену України, українців і світового українства. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі 
українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», що фінансується з державного бюджету, керівниками якої є 
професор П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУВІ відповідно до напряму планової роботи відділу української 
етнології. 

Наостанок, ми хочемо щиро подякувати Петру Кононенку, який не тільки особисто підтримав наш проект, став 
його рецензентом, а усіляко сприяв його реалізації. Автор-упорядник вельми вдячний: Володимиру Барану і Валентинові 
Крисаченку, які надали згоду бути рецензентами цієї важливої українознавчої праці; Зінаїді Торбенко й Олені Митяй, які 
надавали автору-упоряднику всі необхідні для його роботи першоджерела і дослідження (програми конференцій і 
конгресів, їх матеріали, збірники тощо) з фондів Наукової бібліотеки ННДІУВІ; Олегу Ярошинському, який передав 
автору електронний варіант Програм Міжнародних українознавчих наукових форумів 2002-2010 рр. і цим суттєво 
пришвидшив процес завершення праці; Вікторії Кухар, яка не тільки дуже добре виконувала функції організаційного 
секретаря, а і здійнила комп’ютерний набір, літературне редагування аналітичної статті Фігурного Ю.С., а також 
вичитувала текст ІАБ, сканувала деякі Програми і зробила перший варіант комп’ютерної верстки праці; Марині Єщенко 
за сканування Програм форумів 1992-2001 рр. Окрема велика подяка Оксані Мельниченко, яка створила оригінал-макет 
ІАБ, тиражувала його та консультувала Ю.Фігурного та В. Кухар під час підготовки до друку. Наприкінці, автор-упорядник 
висловлює щиросердну вдячність всім колегам-українознавцям, хто тією чи іншою мірою долучилися до реалізації 
проекту під назвою «ІАБ», і врешті-решт, посприяли його успішному завершенню. 

Зрештою, я навіть дякую тим, хто не дуже прихильно поставився до цієї цікавої ідеї, але в силу тих чи інших 
причин не змогли перешкодити її втіленню в життя. Навпаки, цей їхній необґрунтований песимізм, додав лише автору 
додаткових сил і став своєрідним стимулом на тернистому шляху перевтілення мрії в реальність, чи ще як полюбляли 
говорити рішучі і мудрі римляни – «Per aspere ad astra!» (через терни до зірок!) 

Отже, ми маємо надію, що сама ідея та формат інформаційно-аналітичних бюлетенів виявиться життєздатною і 
надалі знайде своє продовження в подальших публікаціях ННДІУВІ, а оприлюднена нами українознавча праця, не тільки 
стане в нагоді всім тим, хто цікавиться минулим, сьогоденням і майбуттям України, українців і світового українства, але і 
допоможе українському народу в розбудові демократичної, правової, високоосвіченої, інтелектуальної, інноваційно-
технологічної, заможної й потужної європейсько-орієнтованої Української Самостійної Соборної Держави! 

 
 

Автор-упорядник, відповідальний редактор – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології 
Юрко Фігурний 
 
 

                                                 
1 Плахотнюк С.О. Бюлетень // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004.– Т. 3 Біо-Бя.– С. 685. 
2 Ухвала Х Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство – наука самопізнання українського народу» 18-
20 жовтня 2001 р. // Українознавство. – Число 1–2. – 2002.– С. 18. 
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РОЗДІЛ 1. Організаційні заходи щодо підготовки ювілейного форуму 
1.1. Наказ про організацію та проведення конференції 

 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
 

 
 
НАКАЗ 
від  « 15 »  09 2011 року          № 62 
 

Про організацію та проведення 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 
У зв’язку з реорганізацією ННДІУ в ННДІУ та ВІ й набуття ним нового статусу та з метою впровадження теоретико-

методологічних підходів щодо стратегії розвитку українознавства в сучасному цивілізаційному поступі, а також поглиблення 
шляхів і засобів співпраці українознавства та всесвітньої історії як перспективних наукових напрямів на початку ХХІ ст. 

НАКАЗУЮ 
1.  Провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-

методологічні засади наукових парадигм» 25-26 жовтня 2011 р. в м. Києві (вул. Ісаакяна 18). 
2. З метою організації підготовки та проведення конференції затвердити склад Оргкомітету (Додаток 1).  
3. Провідними відділами у здійсненні підготовки та проведення конференції призначити відділ української етнології та відділ 

геополітики та глобалістики ННДІУВІ. 
4. Доручити Оргкомітету конференції розробити План заходів щодо підготовки та проведення Міжнародної науково-

практичної конференції із залученням для його виконання співробітників ННДІУВІ (Додаток 2). 
5. Затвердити План заходів та відповідальних щодо підготовки та проведення Конференції (Додаток 2). 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на одного із заступників оргкомітету – завідувача відділу української етнології, к. і. 

н. Фігурного Юрія Степановича. 
 
Директор         академік П.П. Кононенко 

 
З наказом ознайомлений       к. і. н. Ю.С. Фігурний 

 
 

1.2. Оргкомітет конференції 
 

ОРГКОМІТЕТ 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ» 
25-26 ЖОВТНЯ 2011 Р. В М. КИЄВІ (ВУЛ. ІСААКЯНА 18). 

СПІВГОЛОВИ:  
Кононенко П.П. – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки та молоді і спорту України. 
Якименко О.В. – заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування з науки МОН та МС України. 
ЗАСТУПНИКИ: 
Дробноход М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу цивілізаційного ґенезису України ННДІУВІ. 
Кононенко Т.П. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем 
українознавства ННДІУВІ. 
Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ. 
Рильський Г.В. – завідувач господарсько-технічного відділу ННДІУВІ. 
Фігурний Ю.С. – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУВІ. 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 
Фєсік О.І. – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ. 
Борисенко В.К. – завідувач відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ. 
Баран В.Д. – чл.-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології 
ННДІУВІ. 
Варзар Т.М. – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ. 
Ворончук І.О. – к. і. н., доц., к. і. н., доц., завідувач відділу історичних пам’яток ННДІУВІ. 
Гримич М.В. – д. і. н., проф., завідувач відділу міжнародного менеджменту українознавства ННДІУВІ. 
Дідух Л.В. – к. і. н., завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ. 
Дорошенко І.В. – завідувач відділу кадрів ННДІУВІ. 
Істоміна Н.М. – магістр освіти, вчений секретар ННДІУВІ. 
Лукашенко В.В. – к. філос. н., завідувач відділення «Кримська філія» ННДІУВІ (м.Сімферополь, АР Крим). 
Мельниченко О.А. – завідувач сектору науково-технічної інформації у складі відділу наукової комунікації ННДІУВІ. 
Пономаренко А.Ю. – к. філол. н, завідувач відділу філології ННДІУВІ. 
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Потапенко Л.Г. – завідувач відділу економіки та фінансового обліку ННДІУВІ. 
Ренке Т.Л. – завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУВІ. 
Токар Л.К. – к. і. н., завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ. 
Торбенко З.Б. – завідувач наукової бібліотеки ННДІУВІ. 
Хоменко О.А. – ст. н. с. відділу української філології (керівник сектору української літератури) ННДІУВІ. 
Шкрібляк П.В. – завідувач відділення «Філія «Гуцульщина» ННДІУВІ. 

 
 

1.3. План заходів по підготовці конференції 
 

 
Додаток 2 (до наказу) 

План заходів по підготовці Міжнародної науково-практичної конференції 
«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» 

25-26 жовтня 2011 р. в м. Києві (вул. Ісаакяна 18) 
(підготовчий етап) 

 Назва заходу Відповідальні 

1. Підготовка пакету документів з проведення Конференції Кононенко П.П. 
Фігурний Ю.С. 

2. Розміщення повідомлення про Конференцію на Інтернет-сайті ННДІУ та ВІ Варзар Т.М. 

3. Розсилка повідомлень про Конференцію електронною поштою Ярошинський О.Б. 

4. Організація роботи секцій Фігурний Ю.С. та керівники 
відділів 

5. Підготовка програми Конференції, оригінал-макет 
 

Кононенко П.П. 
Фігурний Ю.С. 

6. Друк програми Конференції Мельниченко О.А. 
Фігурний Ю.С. 

7. Підготовка та оформлення приміщення для проведення заходів, фуршету тощо Рильський Г.В. 

8. Зв’язки із зарубіжними українознавчими центрами стосовно підготовки до 
Конференції. Пресове, інформаційне забезпечення (прес-реліз у ЗМІ) 

Пасемко І.П. 
Зарецький О.В. 

9. Виготовлення бейдж-візитівок для учасників Конференції 

Кравченко О.В 
Карпенко Н.С. 
Безсмертна Н.С. 
Клименко Н.М 

10. Підготовка фото- та відео матеріалів Сіренко Ю.П. 

11. Фінансове забезпечення поточних витрат для потреб Конференції Потапенко Л.Г. 
12. Забезпечення витратними матеріалами оргкомітету Конференції Мельніченко Л.М. 

13. Організаційні збори ННДІУ та ВІ для перевірки готовності до Конференції Кононенко П.П. 
Фігурний Ю.С. 

14. Організація книжкової виставки Торбенко З.Б. 
15. Залучення меценатів і благодійників у роботі Конференції Горенко Л.І. 

16. У рочисті привітання учасникам Конференції Горенко Л.І. 
17. Запрошення почесних гостей Конференції Висотін М.Б. 
18. Доставка листів-запрошень почесним гостям Конференції Ліпатов В.В. 

19. Придбання і розподіл канцтоварів (папки, ручки, блокноти, бейдж-візитівки) та 
формування ділового комплекту учасникам Конференції 

Мельніченко Л.М. 
Фігурний Ю.С. 

20. Підготовка інформації про Конференцію Фігурний Ю.С. 
 

(пленарне засідання 25.10.2011 р.) 
 Назва заходу Відповідальні 

1. Явка співробітників ННДІУ та ВІ о 9.00 Всі співробітники ННДІУ та ВІ 

2. Зустріч гостей 9.00 – 10.00 Кононенко П.П. 
Фігурний Ю.С. 

3. 

Реєстрація: 
                         Реєстрація учасників Конференції 
 
                         оформлення відряджень 
                         прийом статей до журналу «Українознавства» і «Збірника наукових 
праць» 

 
Краснодемська І.Й. 
секретарі секцій 
Лазарєва В.Т. 
Ренке Т.Л. 
Дідух Л.В. 

4. Підготовка актового залу для пленарних засідань (25-26.10.) Рильський Г.В. 
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5. Виставка книг Торбенко З.Б. 

6. Фотографування, інтерв’ю, стенограма Сіренко Ю.П. 

7. Пленарне засідання Кононенко П.П. 
 

(секційні засідання та підсумкове пленарне засідання 26.10.2011 р.) 
 Назва заходу Відповідальні 

1. Явка співробітників ННДІУ та ВІ о 9.00 Всі співробітники ННДІУ та ВІ 

2. Підготовка приміщень для секційних засідань керівники секцій 

3. Робота секцій (кава, чай під час обідньої перерви) керівники секцій 

4. Підсумкове пленарне засідання Кононенко П.П. та керівники 
секцій 

5. Фото- і відеозйомка Сіренко Ю.П. 
 

(заключний етап) 
 Назва заходу Відповідальні 

1. Прийняття остаточної резолюції Конференції Кононенко П.П. 
Крисаченко В.С. 

2. Підготовка до друку та випуск журналу «Українознавство» № 4 2011 з матеріалами 
Конференції Ренке Т.Л. 

3. Підготовка до друку та випуск «Збірника наукових праць» № 28 2011 з матеріалами 
Конференції Дідух Л.В. 

4. Підготовка до друку та випуск «Бюлетеня» Конференції Кононенко П.П. 
Фігурний Ю.С. 

 
 

1.4. Інформаційний лист 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

__________________________________________________________________________ 
Повідомлення 

 
25-26 жовтня 2011 р. 

в м. Києві (вул. Ісаакяна 18) відбудеться 
 

Міжнародна науково-практична конференція: 
«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» 

Орієнтовні основні напрямки конференції: 
1. Міждисциплінарні студії з українознавства та світової історії: теоретико-методологічні проблеми; 
2. Образ України у світовій культурі; 
3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі; 
4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях; 
5. Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці; 
6. Природно-цивілізаційний розвиток українства на теренах України і світу; 
7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової; 
8. Формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі; 
9. Вербально-семантичний простір українознавства в системі координат всесвітньої історії; 
10. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях; 
11. Підготовка кадрів для розвитку українознавства та всесвітньої історії; 
12. Українознавство і всесвітня історія за матеріалами зарубіжних авторів; 
13. Проблеми дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті вивчення всесвітньої історії. 

Сподіваємося на вашу участь у роботі конференції. 
Заявки надсилаються до 10 жовтня 2011 року 

1. У заявці просимо повідомити прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; місце роботи, 
посада; назва доповіді, напрям до якого відноситься доповідь з перелічених в оголошенні; електронна адреса; телефон. 

2. Планується публікація статей після проведення конференції у фахових виданнях з історичних та філософських наук 
(журнал «Українознавство» та «Збірник наукових праць»). Редколегія цих видань залишає за собою право відбору, редагування 
поданих матеріалів та повернення їх автору з метою подальшого доопрацювання. Додаткова інформація: e-mail: 
journal@rius.kiev.ua; d-lv@mail.ru;  

3. Проїзд і перебування в Києві за рахунок учасників конференції. 
4. Заявки надсилати, чи на поштову адресу: 01135, м. Київ вул. Ісаакяна, 18, ННДІУ та ВІ Фігурному Ю.С. (відділ 

української етнології, кім. 215); чи на електронну адресу: e-mail: S_Nalyvayko@ukr.net, а також додаткову повну інформацію 
можна отримати подзвонивши на мобільний телефон (093)2855537 – Шостак Маргариті Василівні. Допоміжна інформація. 
Контактні телефони ННДІУ та ВІ: (044)236-01-28 – приймальна, (044)238-08-59 – відділ української етнології. 

Оргкомітет конференції 
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1.5. Проект закріплення відповідальних за підготовку напрямів роботи 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція: 
«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»; (25-26 жовтня 2011 р.) 

Орієнтовні основні напрямки конференції та відповідальні: 
1. Міждисциплінарні студії з українознавства та світової історії: теоретико-методологічні проблеми – Токар Л.К.; 
2. Образ України у світовій культурі – Крисаченко В.С.; 
3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі – 

Фігурний Ю.С.; 
4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях – Фєсік О.І.; 
5. Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці – Дідух Л.В.; 
6. Природно-цивілізаційний розвиток українства на теренах України і світу – Дробноход М.І.; 
7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової – Борисенко В.К.; 
8. Формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі – Кононенко П.П.; 
9. Вербально-семантичний простір українознавства в системі координат всесвітньої історії – Хоменко А.О.; 
10. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях – Кононенко Т.П.; 
11. Підготовка кадрів для розвитку українознавства та всесвітньої історії – Варзар Т.М., Ренке Т.Л., Лукашенко В.В., 

Шкрібляк П.П.; 
12. Українознавство і всесвітня історія за матеріалами зарубіжних авторів – Гримич М.В.; 
13. Проблеми дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті вивчення всесвітньої історії – Ворончук І.О. 

 
Вимоги до відповідальних (зав. відділами): Вам надається два тижні (з 15 по 28.10.2011 р.) для остаточного 

формулювання назви секції та подання якнайменше п’яти доповідей по тематиці секції. 29.09.2011 р. четвер о 12.00 год. 
відбудуться чергова робоча нарада на якій Ви маєте подати (на папері та в електронній формі) остаточну назву Вашої секції, 
прізвище головуючого та секретаря, одну доповідь на пленарне та секційні доповіді Ваших співробітників. Це інформація ляже в 
основу першої редакції Програми. 

Наступні збори відбудуться 13.10. четвер о 12.00 год., де буде прийнята остаточна редакція Програми (прийом заявок 
на конференцію до 10.10.2011 р.). Програма конференції здається до друку 17.102011 р. 

24.10.2011 р. в понеділок о 12.00 год. Відбудеться остання робоча нарада (готовність № 1). 
Заступник оргкомітету Фігурний Ю.С. 
 

 
РОЗДІЛ 2. Програма ХХ Міжнародної науково-практичної конференції 

(доопрацьований варіант), секційні ухвали і пропозиції та підсумкова ухвала 
ювілейного форуму 

2.1. Програма ХХ Міжнародної науково-практичної конференції 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту 
Національний науково-дослідний інститут 

українознавства 
Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 

 
20 ювілейна Міжнародна науково-практична конференція 

 
Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм 

 
ПРОГРАМА 

25–26 жовтня 2011 року 
м. Київ 

УДК 908 (478) 
ББК 63,5 (4 УКР) 
П 11 

П 11   
 
Програма 20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-

методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м.Київ, ННДІУВІ). – 2-ге вид., перероблене та розширене / Автор-
упорядник: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 40 с. 

 
Програму укладено на основі заявок учасників 20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм», організатором якої є 
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії і була організована 25–26 жовтня 2011 
року в м. Києві. Проведення 20-ї ювілейної Міжнародної конференції та всі її результати здійснені в контексті виконання 
прикладних науково-дослідних проектів упродовж 2010–2011 рр.: 1. Український  етнос у світовому часопросторі. Українці у 
світовій цивілізації  та культурі (наук. керівник: Кононенко П.П.); 2. Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в 
гуманітарному просторі України  (наук. керівник: Кононенко Т.П.); 3. Національна культура в системі українознавства (наук. 
керівник: Горенко Л.І.); 4. Українська повсякденність XVI–XVII ст. – джерелознавчий вимір (наук. керівник: Ворончук І.О.); 
5.Українознавство в системі освіти і науки (наук. керівник: Ярошинський О.Б.) 

Програма розрахована на вчителів, студентів, викладачів, аспірантів, науковців і всіх тих, хто цікавиться життям і буттям 
українського народу у всесвітньо-цивілізаційному процесі. 

ББК 63,5 (4 УКР) 
© Фігурний Ю. С. 2012 

© ННДІУВІ МОНМС України, 2012. 



 8

ОРГКОМІТЕТ 
20 ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ» 
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Якименко О.В. – заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування з науки МОНМС України. 
 
ЗАСТУПНИКИ: 
Дробноход М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу цивілізаційного ґенезису України ННДІУВІ. 
Кононенко Т.П. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем 
українознавства ННДІУВІ. 
Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ. 
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Лукашенко В.В. – завідувач відділення «Кримська філія» ННДІУВІ (м.Сімферополь, АР Крим). 
Мельниченко О.А. – завідувач сектору науково-технічної інформації у складі відділу наукової комунікації ННДІУВІ. 
Пономаренко А.Ю. – к. філол. н, пров. н. с. відділу філології ННДІУВІ. 
Потапенко Л.Г. – завідувач відділу економіки та фінансового обліку ННДІУВІ. 
Ренке Т.Л. – завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУВІ. 
Токар Л.К. – к. і. н., завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ. 
Торбенко З.Б. – завідувач наукової бібліотеки ННДІУВІ. 
Хоменко О.А. – ст. н. с. відділу української філології (керівник сектору української літератури) ННДІУВІ. 
Шкрібляк П.В. – завідувач відділення «Філія «Гуцульщина» ННДІУВІ. 
 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ 

ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
25 жовтня 2011 р. (вівторок) 

Пленарне засідання 
 

Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18, 
Національний науково-дослідний 

інститут українознавства та всесвітньої історії (кім. 404) 
актова зала ННДІУВІ 

(9.00 – 18.00) 
 
9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції. 
10.00-13.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.) 
13.00-14.00 – перерва 
14.00-18.00 – пленарне засідання 

 
26 жовтня 2011 р. (середа) 

Секційні засідання 
Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18, 
Національний науково-дослідний 

інститут українознавства та всесвітньої історії 
(10.00 – 13.00) 

Секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми (кім.211). 
Секція 2. Образ України у світовій культурі (кім.306). 
Секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі (кім. 

215). 
Секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях (кім.404). 
Секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії (кім.410, комп. клас). 
Секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу (кім.201). 
Секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової (кім. 307). 
Секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант 

художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки (кім.302). 
Секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях (кім. 408). 
Секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії (кім.410 а). 
Секція 11. Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном (кім. 206). 
Секція 12. Дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті сучасної світової історичної парадигми (кім 401). 

Перерва 
(13.00-14.00) 
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Пленарне засідання 
Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18 (к. 404), 

актова зала Національного науково-дослідного 
інституту українознавства та всесвітньої історії 

(14.00-17.00) 
14.00-16.00 – звіти керівників секцій (виступи до 10 хв.) 
16.00-17.00 –прийняття Ухвали конференції 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

25 жовтня 2011 р. 
 

Головують: Кононенко П.П., Якименко О.В. 
 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Привітання проректора з науково-педагогічної роботи Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Бугрова 
Володимира Анатолійовича, доцента, кандидата філософських наук. 
ДОПОВІДІ 
 

1. Кононенко Петро Петрович, Кононенко Тарас Петрович (Київ). Україна і український етнос у безмежжі світового 
часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі. 

2. Баран Володимир Данилович (Київ). У пошуках джерел українського народу. 
3. Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Роль освітнього проекту «Міжнародного конкурсу з українознавства» для 

формування української ідентичності молоді України і зарубіжжя. 
4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Проблеми українського повсякдення XVI-XVII ст. – стан та перспективи. 
5. Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та 

європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) 
6. Газін Володимир Прокопович (Кам'янець-Подільський) Проблеми вивчення всесвітньої історії в Україні. 
7. Гримич Марина Віллівна (Київ). Досвід міжнародного наукового співробітництва: Українці Бразилії. 
8. Жовтий С.А. (Київ). Становлення системи освіти в Росії: український внесок (друга пол. ХVII-XVIII ст.) 
9. Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Українознавство в Росії: основні концепції. 
10. Калакура Ярослав Степанович (Київ). Застосування методологічного інструментарію українознавства в студіях із 

всесвітньої історії. 
11. Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українська мова у світі: контекст сучасних реалій. 
12. Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг). Фактори формування та деформування української ідентичності в 

сучасних освітніх стратегіях. 
13. Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Теорія і методологія історичного українознавства. 
14. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі. 
15. Левітас Фелікс Львович (Київ). Підвищення кваліфікації викладачів українознавства та всесвітньої історії в системі 

післядипломної педагогічної освіти м. Києва. 
16. Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння державною 

мовою у проекті ННДІУВІ під патронатом Президента України «Рівноправна якісна мовна освіта в Україні» 
17. Сандуляк Леонтій Іванович (Київська обл.) «Не мовчіть – і вас почують!» (Свідчення очевидця та учасника 

історичних подій). 
18. Скляр Володимир Миколайович (Харків). Новітні тенденції в змінах етномовної структури населення України на тлі 

інерційного впливу радянської доби. 
19. Тодоров Ігор Ярославович (Донецьк). Історичне підґрунтя європейського покликання України. 
20. Токар Леонід Кирилович (Київ). Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві. 
21. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Наукові конференції, проведені вченими-українознавцями як дієвий засіб 

осягнення нагальних проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті реорганізації ННДІУ в ННДІУВІ. 
22. Чирков Олег Адольфович (Київ). Перспективи взаємодії українознавства та всесвітньої історії на методологічному 

рівні у науковій роботі ННДІУВІ. 
23. Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Верховинщина як етнографічний центр Гуцульщини та  її співпраця з 

іншими регіонами України та діаспорою в дослідженні проблем відродження, розвитку, поширення та використання 
історико-культурної спадщини в процесах боротьби за встановлення і розбудову Української держави: історія, 
сучасний стан, перспективи. 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ 
Головують: к.і.н., доц. Токар Л. К., д.і.н., проф. Калакура Я. С.  
Секретарі: м.н.с. Лазарєва В. Т., м.н.с. Санченко А. Ю.  
 
1. Андрусишин Богдан Іванович (Київ). Державно-церковні відносини в Україні у добу Української революції (1917-

1921 рр.). 
2. Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Українознавство та всесвітня історія у цивілізаційному поступі українського 

народу. 
3. Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ). Українська самостійність в інтерпретаціях польських та 

російських істориків. 
4. Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Ментальність українського народу: вплив зовнішніх і внутрішніх чинників 

на процес формування у ІІ-й пол. ХХ ст. 
5. Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси) Наукові історичні осередки української діаспори як центри збереження та 

розвитку інтелектуального потенціалу України.  
6. Губський Сергій Іванович (Київ). Особливості військового співробітництва Армії УНР з мілітарними структурами 

сусідніх держав (1918–1921 рр.): уроки для сьогодення. 
7. Єрмашов Тарас Васильович (Київ). Етнонаціональний та суспільно-політичний досвід країн заходу в творчій 

спадщині С. Єфремова. 
8. Зброжко Ольга Михайлівна (Київ). Рух опору тоталітарним режимам в Україні 1940-перш. пол. 50-х рр. в 

українській та світовій історії. 
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9. Калакура Олег Ярославович (Київ). Світові етнополітичні тенденції в національній політиці України. 
10. Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство як світовий феномен: особливості розвитку науки в 

європейських країнах у ХХ ст. 
11. Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Концептуальні ідеї держави і права в творчості П. Куліша як складова 

українознавства. 
12. Плотникова Людмила Федорівна (Київ). Проблеми розвитку української мови в контексті сучасних світових 

(глобалізаційних) процесів. 
13. Понур Юрій Сергійович (Київ). Національні інтереси як визначальний чинник етнонаціонального та світового 

вияву людського буття. 
14. Санченко Анна Юріївна (Київ). Українознавство і всесвітня історія в концептуальних підходах ННДІУВІ. 
15. Слободян Лілія Олександрівна (Київ). Реакція світової громадськості на голодомор в Україні (1932–1933 рр.) як 

об’єкт українознавчих досліджень. 
16. Стоян Дар’я Владиславівна (Київ). Історіософська спадщина Ю. І. Вассияна в контексті міждисциплінарних 

українознавчих досліджень.  
17. Толочко Денис Володимирович (Київ). Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-

методологічні основи. 
18. Шумихіна Світлана Олександрівна (Київ). Культурно-духовні процеси в Польщі у міжвоєнний період (20-х – 30-х 

рр. ХХ ст.) очима українських і польських дослідників. 
Секція 2 

ОБРАЗ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ 
Головують: д.і.н, проф., Ідзьо В.С., д.філос. н., проф. Крисаченко В.С., к. філос. н. Турпак Н.В. 
Секретар: н.с.в. Дякова О.В. 

1. Владимиренко В’ячеслав Євгенович (Київ). Глобалізація антропосфери і виклики   українській людності. 
2. Дзьобань Олександр Петрович (Харків). Інформаційне насильство над Україною.  
3. Дідик Ольга Дмитрівна (Київ). Сучасні тенденції розвитку українсько-польського стратегічного партнерства. 
4. Дякова Олена Валеріївна (Київ). Економічні підвалини збереження національної ідентичності української діаспори. 
5. Ємець Тетяна Михайлівна (Київ). Феноменологія емігрантних українознавчих інституцій ХХ ст. 
6. Коткова Марія Василівна (Київ). Медіа-культура як феномен українського суспільства в умовах глобалізації. 
7. Мельник Володимир Петрович (Львів). Архетипові підвалини толерантності українців. 
8. Мостяєв Олександр Іванович (Київ). «Геополітичні складові цивілізаційного образу України». 
9. Піскун Валентина Миколаївна (Київ). Політична ідеологія української еміграції І половини ХХ століття. 
10. Потужний Олег Петрович (Переяслав-Хмельницький). Вплив гуманітарної глобалізації на духовність українського 

суспільства. 
11. Походяща Олена Борисівна (Київ). Українське козацтво очима європейських художників. 
12. Рик Сергій Миколайович (Переяслав-Хмельницький). Психоемоційні особливості українського менталітету. 
13. Троцан Дарина Юріївна (Київ) Архетипний образ дороги у міфологічних уявленнях українців (кінець ХІХ – початок ХХ 

ст.). 
14. Турпак Надія Василівна (Київ). Соціокультурні засади формування глобалізаційного аспекту духовності українців. 
15. Хилько Микола Іванович (Київ). Українські геополітичні доктрини ХХ ст. 
16. Шептицька Тетяна Леонідівна (Київ). Україна – реальна і стереотипна у баченні польського письменства. 
17. Юрченко Світлана Володимирівна (Київ). Перспективи української філософії виховання в умовах глобалізації. 

Секція 3 
ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ У ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОМУ 

ПРОЦЕСІ 
Головують: к.і.н. Фігурний Ю.С., с.н.с. Шостак М.В. 
Секретар: л. Кухар В.В. 

1. Бондаренко Антон Олександрович (Київ). Культ звіра (у військових традиціях) на території України: зародження, 
розвиток і занепад. 

2. Борек Петро (Польща) Образ України у «Громадянській війні» Самуїла Твардовського. 
3. Булаєв Олександр Петрович (Київ). Українська політична еліта і національне питання в Російській імперії між двома 

революціями (1905 – 1917 рр.). 
4. Вінс Віктор Володимирович (Переяслав-Хмельницький). Педагогічна діяльність академіка В.М.Глушкова (друга 

половина 1950-х- 1981 рр.) 
5. Висовень Діана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Політична, освітня і соціокультурна діяльність генерал-

губернатора Малоросії М. Рєпніна (1816-1834 рр.): джерельна база та методологічні основи дослідження. 
6. Висовень Оксана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Взаємовідносини євангельсько-баптиських громад на 

теренах України (1920-1950 рр.) 
7. Власюк Ігор Миколайович (Житомир). Аграрна тематика на сторінках газети «Волынь». 
8. Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна (Київ). Історіографія проблеми розвитку українознавства у Східній 

Словаччині у другій половині ХХ ст. 
9. Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Типологічні моделі етнічних процесів в Україні. 
10. Жам Олена Михайлівна (Переяслав-Хмельницький). Архівні документи про діяльність казенних млинів на 

Правобережній Україні у ХІХ ст. 
11. Желізняк Василь Михайлович (Тернопіль) Національна політика Російської імперії в Волинській губернії кінця ХVIII 

ст. – 1914р. 
12. Золотоверха Олена Іванівна (Черкаська обл.). Українська революція 1917-1918 років як фактор створення 

модерної політичної нації. 
13. Калінович Олена Ігорівна (Переяслав-Хмельницький). Освіта у Переяславському повіті Полтавської губернії в кінці 

ХІХ – початку ХХ ст. 
14. Карнаух Артем Олексійович (Переяслав-Хмельницький). Діяльність молодіжних організацій Півдня України в 

повоєнний період (1943-1953 рр.). 
15. Кашперський Володимир Євгенович (Переяслав-Хмельницький).  Вища педагогічна освіта України в умовах 

суспільно-політичних змін (2002-2010 рр.): історіографія проблеми. 
16. Костенко Оксана Олексіївна (Переяслав-Хмельницький). Конституційна реформа в Україні: соціально-правовий 

аспект (1991-1996 рр.) 
17. Красножон Неоніла Григорівна (Переяслав-Хмельницький). Державне управління реформуванням вищої освіти 

України на сучасному етапі розвитку. 
18. Кузьменко Аліна Вікторівна (Переяслав-Хмельницький) Освіта національних меншин України 1920 – 1930-ті роки: 

історіографічні дослідження 1993 – 2009 років 
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19. Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Молодіжні неформальні об’єднання в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 
20. Ласкаревська Тетяна Валеріївна (Київ). В. Петров – визначний українознавець. 
21. Ленська Валентина Віталіївна (Кривий Ріг). Школа як осередок громадянського виховання юнацтва в добу Другої 

світової війни. 
22. Мартинюк Оксана Анатоліївна (Київ). Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в етногенезі слов’ян на території 

України в другій половині I тис. до н.е. – середині I тис. н.е. 
23. Наливайко Сергій Степанович (Київ). Українознавчі виміри «індоєвропейської проблеми» (у світлі новітніх історико-

лінгвістичних, археологічних і порівняльно-генетичних досліджень). 
24. Омельчук Володимир Васильович (Київ). Засади врегулювання конфліктів в єдиному гуманітарному просторі 

України. 
25. Омельчук Володимир Васильович, Омельчук Марія Володимирівна (Київ). Правовий устрій Гетьманату 

середини XVIII ст.: основні напрямки соціокультурної модернізації. 
26. Павлюк Олександр Олексійович (Київ). Уряд генеральних підскарбіїв в контексті дослідження історії України ХVІІІ 

ст.: постановка проблеми дослідження. 
27. Підіпригора Володимир Іванович (Київ). Всесвітній проект «Дерево Життя Соборної України: мета, зміст, 

структура». 
28. Полівенко Любов Дмитрівна (Черкасько обл.). Специфіка виховання патріотизму учнів- колегіантів у контексті 

глобалізаційних викликів: козацький рух Холодного Яру. 
29. Сіропол Володимир Олександрович (Переяслав-Хмельницький). Висвітлення діяльності військово-польової 

терапії та хірурогії в роки Великої Вітчизняної Війни на сторінках «Военно-медицинского журнала». 
30. Сокаль Ігор Іванович (Київ). Українська військова історія в контексті наукових проблем українознавства. 
31. Ткаченко Олеся Віталіївна, Соловйова Тетяна Миколаївна (Переяслав-Хмельницький). Вища освіта в Україні в 

період її становлення. 
32. Тонконог Олена Іванівна (Переяслав-Хмельницький). Продовольче постачання населення міст центральної 

України в 1943-1945 рр. 
33. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українське етнодержавонацієтворення в 1600-1647 рр. в українознавчому вимірі. 
34. Чирков Олег Адольфович (Київ). Представлення знань про історію України у сегменті Вікіпедії українською мовою. 
35. Чуйко Інна Степенівна (Тернопіль). Участь Євгена Олесницького (1860-1917) у боротьбі за демократизацію виборчої 

системи. 
36. Шакурова Ольга Владиславівна (Київ). Історіографія проблеми основних концепцій українського етногенезу (ХХ – 

початок ХХІ ст.). 
37. Шостак Маргарита Василівна (Київ). Етнічні процеси в період утворення Київської Русі: українські дослідження 90-их 

рр. ХХ-ХХІ ст. 
38. Якімова Антоніна Миколаївна (Софія, Болгарія). М. Драгоманов у Болгарії. 

Секція 4 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ 

Головують: зав. від. Фєсік О.І., к.філос.н., Бойко С.М. 
Секретар: н.с. Газізова О.О. 

1. Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, 
суперечності, уроки (20–30-ті роки ХХ століття). 

2. Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква). Українознавчі виміри національної школи-родини. 
3. Вдовика Юлія Володимирівна (Біла Церква). Розвиток природовідповідних задатків учнів через українознавство. 
4. Газізова Олена Олександрівна (Київ). Провідні тенденції розвитку національної системи освіти як основи 

формування української ідентичності. 
5. Гаращенко Світлана Володимирівна (Черкаська обл.). Календарно-обрядова поезія різдвяного циклу як складова 

формування національної емоційно-образної ментальності учня-колегіанта. 
6. Головай Ірина Андріївна (Київ) Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців. 
7. Гонтар Тетяна Миколаївна (Тернопіль).Сучасний український університет: візуалізація образу. 
8. Гордієнко Михайло Григорович (Київ). Роль консервативних цінностей у формуванні української ідентичності 
9. Демченко Світлана Олексіївна (Кіровоградська обл.). Реалізація принципу єдності сім’ї і школи в педагогічній 

діяльності вчителя. 
10. Довбня Віктор Миколайович (Чернігів). Ідеї пізнього модерну та обриси постмодерністської рефлексії в просторі 
філософії освіти Г. Ващенка. 
11. Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Світоглядно-виховний потенціал українознавства як дисципліни у вищій 
школі сучасної України. 
12. Іщук Валентина Володимирівна, Рибалка Катерина Дмитрівна (Біла Церква). Формування національної 

свідомості учнів через експедиційне українознавство (на прикладі Білоцерківської ЗОШ № 21 І-ІІІ ст.). 
13. Іщук Наталія Іванівна (Черкаська обл.). Традиції відзначення українського народного свята Покрова: 

театралізовані дійства в закладі нового типу. 
14. Канібор Олександр Олександрович (Кривий Ріг). Значення українознавства на уроках іноземних мов в класах з 

особливими умовами навчання. 
15. Карло Тетяна Анатоліївна (Черкаська обл.). Управління науково-методичною роботою   через використання  

інноваційних педагогічних технологій. 
16. Кислий Анатолій Олександрович (Чернігів). Зміст релігійної освіти як фактор впливу на суспільну мораль. 
17. Кравченко Юрій Іванович (Біла Церква). Українознавство в системі роботи вчителя природного-математичних 

дисциплін. 
18. Кліш Андрій Богданович (Тернопіль). Внесок суспільно-християнського руху у розвиток шкільництва в Східній 

Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
19. Кононенко Алла Михайлівна (Київ). Музейна справа як чинник формування національної свідомості молоді. 
20. Магазинщикова Ірина Петрівна, Тарасенко Олена Олексіївна (Львів). Екологічний вимір української 

ідентичності. 
21. Мазука Людмила Іванівна (Київ). Завдання державної політики щодо збереження національної ідентичності 

закордонних українців. 
22. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Авторський курс «Цікаве українознавство: мета, концепція, 

структурований зміст». 
23. Мачуський Сергій Олександрович (Черкаська обл.). Роль туристично-краєзнавчої роботи в розвитку духовно-

моральних цінностей учнів-колегіантів. 
24. Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Українознавчі аспекти державної політики в системі освіти Чернігівщини. 
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25. Мельник Ольга Євгенівна (Чернігів). Виховання національної свідомості особистості в умовах трансформації 
українського суспільства. 

26. Мінченко Т.А. (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх 
навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі. 

27. Ніщименко Ольга Олександрівна (Київська обл. - Черкаська обл.) Формування української ідентичності сучасної 
учнівської молоді на уроках з літературного краєзнавства Лисянщини. 

28. Охріменко Олена Миколаївна, Вол Олена Віталіївна (Запоріжжя). Вплив української та світової літератури на 
формування національно свідомої особистості. 

29. Петренко Людмила Миколаївна (Черкаська обл.). Імперативи та табу етнопедагогіки як фактор сучасної 
соціальної адаптації української учнівської молоді. 

30. Пономаревський Станіслав Борисович (Київ). Сучасні освітньо-виховні моделі українського шкільництва в Росії 
та особливості їх функціонування. 

31. Попельнюх Олександр Іванович (Харків). Українська ментальність і національний виховний ідеал в сучасних 
дослідженях. 

32. Рогач Світлана Миколаївна (Черкаська обл.). Колегіумний «Прес-центр»: модель соціально відповідальної 
молодіжної журналістики. 

33. Рябінко Світлана Миколаївна (Київ). Розвиток національної локальної культури студентів в системі вищих 
навчальних закладів освіти. 

34. Скакальська Ірина Богданівна (Кременець). Публікації в періодиці першої половини ХХ ст. як відображення 
діяльності волинської еліти. 

35. Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). Іван Боднарук про проблеми збереження і формування 
української ідентичності  в умовах діаспори. 

36. Ткачук Ірина Павлівна (Кременець). Педагогічна та видавничо-літературна праця діячів «Просвіти» в 20-30-х 
роках ХХ століття. 

37. Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Формування національно свідомого покоління через національне спрямування 
освітньо-виховного процесу. 

38. Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг). Формування національної ідентичності як спосіб укорінення молоді 
на вітчизняному ґрунті. 

39. Чернова Ірина Вікторівна (Запоріжжя). Українознавча основа концепції гуманітарного розвитку ВНЗ. 
40. Шрамко Оксана Іллівна (Кривий Ріг). Сучасні трансформації мистецької освіти і духовна культура українства. 
41. Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство як вагомий чинник самоідентифікації та збереження 

національної пам’яті українців. 
Секція 5 

СПЕКТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
Головують: к. і. н. Дідух Л.В. 
Секретар: Іванченко О.Г. 

1. Алексієвець Леся Миколаївна, Алексієвець Микола Миронович (Тернопіль). Україна – Європа – Світ: історико-
політичні та духовні аспекти розвитку. 

2. Бабару Тетяна Миколаївна (Київ). Документи Синайського монастиря – джерела до історії іноземних релігійних 
установ у Східній Європі XVIІI ст. – ХХ ст. 

3. Белінський Володимир Броніславович (Київ). Історія України та Росії: факти, міфи, порівняння. 
4. Глушко Микола Миколайович (Київ). Україна та українці у воєнних мемуарах бельгійського політичного діяча Леона 

Дегреля.  
5. Григорьєва Тетяна Юріївна (Київ). Nihil novi як основний принцип польської дипломатії в Стамбулі протягом XVII ст. 
6. Гула Володимир Дмитрович (Київ). Кримське ханство в системі міжнародних відносин напередодні та під час війни з 

Росією 1768 – 1774 рр. 
7. Гуменюк Олена Анатолівна (Торунь, Польща). Українські студенти в Польщі у 1920-1939 рр. 
8. Даценко Ірина Сергіївна (Київ). Професорсько-викладацька корпорація Російської імперії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.):аналіз правового та матеріального становища. 
9. Дашкевич Олександр Іванович (Київ). Підготовка кадрів та комплектування посад вищого офіцерського складу для 

вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України: історичний аспект. 
10. Дідух Людмила Валентинівна (Київ). Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової 

співпраці.  
11. Іванченко Оксана Григорівна (Київ). Міжнаціональні відносини у Незалежній Державі Хорватії 1941-1945 рр. 
12. Казаков Максим Валерійович (Київ). Падіння Західної Римської імперії 476 р.: факти та інтерпретації. 
13. Калінічева Галина Іванівна (Київ). Стан, тенденції та проблеми розвитку наукових досліджень із всесвітньої історії в 

Україні (1991-2010 рр.). 
14. Кірсенко Михайло Володимирович (Київ). Проблема викладання суперечливих питань загальної історії в 

європейському мультикультурному контексті. 
15. Коваленко Олександр Олександрович (Хіросіма, Японія). Антихристиянський дискурс японських хронік XVII-XIX ст. 
16. Лучканин Сергій Мирославович (Київ). Політичний чинник у розв’язанні дискусійних проблем румунського етно- і 

глотогенезу (за матеріалами румунської лінгвоісторіографії). 
17. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Еврилогія творення і українознавство. 
18. Орел Юлія Володимирівна (Київ). До питання розвитку української історичної американістики. 
19. Усатенко Оксана Олександрівна (Київ). Історична наука в Республіці Македонії і формування македонської 

ідентичності. 
20. Філатов Максим Володимирович (Київ). «Алармістський» напрямок в американських суспільно-політичних дискусіях 

щодо відносин з КНР (2001 – 2009). 
21. Шевченко Тетяна Миколаївна (Київ). Ідея церковної унії у XVI ст.: Рим – Вільно – Остріг – Берестя. 

Секція 6 
ПРИРОДНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ГЕНЕЗИС УКРАЇНСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ І СВІТУ 

Головують: д. геол.-мінералог. н., проф., Дробноход М.І. 
Секретар: л. Малишена Ю.О. 

1. Вознюк Петро Федотович (Київ). Механізми державного регулювання інформаційної сфери. 
2. Голуб Валентин Петрович (Київ). Екологічні, фізичні та духовні засади української нації. 
3. Дробноход Микола Іванович (Київ). Україна в контексті сучасних проблем цивілізаційного розвитку. 
4. Дяків Роман Степанович (Київ). Енциклопедія в Україні: минувшина і сьогодення. 
5. Ігнатенко Ірина Василівна (Київ). Сучасна народна медицина: традиції та інновації (за етнографічними матеріалами 

з Житомирського Полісся). 
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6. Казанцева Лілія Вікторівна (Київ). Українська академічна спадщина в контексті світової спадщини з історії освіти та 
науки. 

7. Канівець Раїса Василівна (Київ). Науковість концепції ноосфери В.І. Вернадського та її значення в формуванні 
екологічного та морально-етичного стану планети Земля. 

8. Марченко Ніна Василівна (Київ). Сучасні комунікаційні технології і моральні засади людства: виклик часу і Україна. 
9. Нікітіна Зорина Ігорівна (Київ). Природне довкілля як джерело формування української ідентичності. 
10. Отрошко Любов Григорівна (Київ). Природна вмотивованість української символіки. 
11. Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Українознавчий підхід у дослідженнях природного довкілля України. 
12. Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Проблеми фундаментального природознавства і суспільствознавства в 

історії українознавства. 
13. Сцібан Олександр Євгенович (Київ). Українознавчі аспекти екофільного природокористування. 
14. Шевкопляс Тетяна Анатоліївна (Київ). Формування українознавчо-історичних поглядів та ідейних переконань 

В’ячеслава Казимировича Липинського. 
15. Ятищук Анастасія Анатоліївна (Київ). Варшавський період життя та діяльності визначного українського психолога 

Степана Балея. 
Секція 7 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 
Головують: д.і.н., проф. Борисенко В.К. 
Секретар: с.н.с. України Коротя-Ковальська В.П. 

1. Альварт Єнні (Лейпциг-ФРН). Тарас Шевченко в українознавчих та слов’янських студіях в Німеччині: між 
дослідженням та забуттям. 

2. Андрійчук Микола Тарасович (Київ). Український фольклор ХІХ ст. про єврейство. 
3. Андрушко Володимир Тимофійович (Львів). Українська культура у контексті релігії та Церкви: історія і сучасність. 
4. Беззуб Юрій Віленович (Київ). Український національний рух другої половини ХІХ ст. у мемуарних джерелах. 
5. Боднарчук Л.С. (Київ). Особливості поведінки індивіда у віртуальному просторі.  
6. Балагура Олена Олександрівна (Київ). Етнічне як духовно-культурне явище. 
7. Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Українські традиції доброзичливості у взаєминах з іншими народами. 
8. Борисенко М.В. (Київ). Культурно-побутові традиції українців в межах сучасного урбаністичного середовища. 
9. Бохан Аліна Василівна (Київ). Міжнародні іноваційні процеси в українознавстві 
10. Ватаманюк Д.М. (Верховина). Румунські гуцули-корінний український субетнос. 
11. Вахній Олександр Віталійович (Київ). Культуро-просвітницька діяльність УГКЦ у міжвоєнний період. 
12. Гаврильченко Олена Георгіївна (Київ). Видатний український лікар і педагог О.К. Анохін. 
13. Горенко Лариса Іванівна (Київ). Діяльність українців в структурі Академії наук Росії XVIII – XIX ст. 
14. Довгалюк Юрій Вікторович (Київ). Проблеми спорідненості української та індійської ментальності. 
15. Дудар Ольга Володимирівна (Київ). Українознавчі дослідження на сторінках проурядової періодики Чернігівської 

губернії ХІХ ст. 
16. Захожай Зореслава Володимирівна (Київ). Внесок української культури у формування європейських цінностей. 
17. Калашник Наталія Балатівна (Сміла). Фітоніми-символи традиційних рушників Смілянщини як репрезентант 

архаїчної української культури. 
18. Клименко Надія Михайлівна (Київ). Відображення культури й побуту селян Чернігівщини кінця ХІХ ст. в 

етнографічних етюдах П.Литвинової-Бартош. 
19. Клименко Оксана Михайлівна. (Київ). Радянські політичні святкування у 1918-1929 рр.: на прикладі відзначення 10-ї 

річниці Жовтневої революції. 
20. Киридон Алла Миколаївна (Київ). Стереотипізація української минувщини: зовнішній і внутрішній виміри. 
21. Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці) Актуальність дослідження українознавчих наукових проблем 

(традиційної календарної та сімейної обрядовості, політичного фольклору українців)  20-80-х рр. ХХ ст. 
22. Конончук Тетяна Іванівна (Київ). Екзистенційні виміри художнього тексту як проблема національної ідентичності.  
23. Коротя-Ковальська В.П. (Київ). Всесвітня слава української пісні. 
24. Куц Олена Ремівна (Київ). Вплив ідей відродження і реформації на українську культуру другої половини XV-XVI ст. 
25. Кушерець Василь Іванович(Київ). Українство у слов’янській культурі. 
26. Ліснича Вікторія Миколаївна (Київ). Державна політика у галузі культури у країнах СНД: порівняльний аналіз 

системи забезпечення. 
27. Макаренко С.В. (Київ). Український вертеп в контексті сучасних тенденцій розвитку фольклорної традиції. 
28. Мельниченко Денис Вікторович (Київ). Нормативно-правове регулювання державної політики у галузі культури. 
29. Миронюк Тетяна Леонідівна (Черкаська обл.). Західноукраїнський художній дискурс кінця ХІХ ст., тенденції 

розвитку українсько – європейської культури. 
30. Міщенко Ірина Іванівна (Київ). Академії мистецтв Європи: вплив на розвиток образотворчості Буковини кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століття. 
31. Новосад С.О. (Київ). До питання вивчення українсько-індійської культурної спорідненості. 
32. Олексишин Олег Орестович (Івано-Франківськ). Літературно-мистецькі процеси на Прикарпатті у контексті 

державної політики в сфері культури (сер. 50-х – сер. 60-х років ХХ ст.) 
33. Певна Олена (Річмонд, Вірджинія, США). Приховане минуле та відновлення пам’яток українського бароко. 
34. Петькун Світлана Михайлівна (Київ). Національна культура в умовах світової глобалізації. 
35. Поклад Наталка (Київ). Запис автентичного українського весілля на Вінниччині. 
36. Сінкевич Наталія (Київ). Культ києво-печерських святих в контексті східноєвропейської культури 
37. Старка Володимир Васильович (Тернопіль). Збереження традиційної селянської культури в Східній Галичині на тлі 

протистояння тоталітарних режимів в роки Другої світової війни. 
38. Утвенко Володимир Валерійович (Київ). Формування системи охорони пам’яток культури: регіональні особливості. 
39. Ханас Ірина Зеновіївна (Львів). Українські традиції найменування дитини на Опіллі. 
40. Чмільова Світлана Віталіївна (Київ). Сільські музеї Черкащини – невід’ємні складники світової картини історичного й 

культурного розвитку. 
Секція 8 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІСТОРИЧНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ДОМІНАНТ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

Головують: чл.-кор. НАН України Єрмоленко С.Я., с.н.с. Хоменко О.А. 
Секретарі: н.с. Короб А.М., н.с.Осадча Н.С. 

1. Алексєєва Вікторія (Київ). Формування українознавчої компетентності засобами мовної освіти (на матеріалі 
англійської мови). 

2. Баган Олег (Дрогобич). Культурологічні концепти у вісниківській літературній традиції. 



 14

3. Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Мовна самоідентичність в інтернет-просторі. 
4. Бойко Наталія Романівна (Київ). Мовно-культурні й політичні пріоритети українців в умовах формування 

національної ідентичності. 
5. Василашко Василь Федорович (Київ). Виховання української мовної особистості засобами художнього слова. 
6. Вовк Олена (Дрогобич). Народництво як світоглядно-естетична система: ідея етнокультурного закорінення. 
7. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна (Київ). Етнічна вербальна модель світу фітопростору народних чарівних 

казок у контексті проблеми формування української мовної ідентичності учнів  
8. Ванчура Юліана Василівна (Київ). Феномен літературної казки в контексті українознавчих досліджень. 
9. Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Сучасний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів в контексті 

національної культури. 
10. Єщенко Марина Юріївна (Київ). Поняття абсурду в сучасному українському літературознавстві. 
11. Зарецький Олексій Вікторович (Київ). Київ Алли Горської. 
12. Іванишин Петро (Дрогобич). Художнє вираження національного імперативу в поезії Т.Шевченка та хорватських 

поетів: типологічна аспекти. 
13. Іванишина Мирослава (Дрогобич). Дискурс-аналіз як метод дослідження національної самобутності в 

художньому письменстві. 
14. Кравченко Оксана Василівна (Київ). Мова як інтегральна ознака ідентичностей українців діаспори. 
15. Конєєва Олена Олексіївна (Київ). Парадигматичні особливості дієслів взаємної дії із семантикою спорідненості 

пов’язаної зі шлюбом. 
16. Короб Антоніна Михайлівна(Київ). Україномовні періодичні видання Наддніпрянщини початку ХХ ст. як чинник 

формування української ідентичності. 
17. Марочканич Іван (Дрогобич). Тлумачення культурного імперіалізму у філософській та літературознавчій 

спадщині Дмитра Донцова. 
18. Новикова Юлія Миколаївна (Донбас). Лексико-семантичні параметри назв релігійних свят і понять церковного 

вжитку в основах сучасних прізвищ  мешканців Донеччини. 
19. Олексій Катерина Богданівна (Тернопіль). Порівняльний аналіз лексики у романах «Рекреації» та 

«Московіада» Юрія Андруховича. 
20. Осадча Наталія Сергіївна (Київ). Роль анкетування в освітньому середовищі. 
21. Павлик Світлана Дем’янівна (Черкаська обл.). Засоби мовного вираження української сміхової культури у 

збірці  смілянського письменника Володимира Ткаченка. 
22. Писко Надія (Дрогобич). Антифеміністичний дискурс Олени Теліги. 
23. Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Репрезентація відомостей з історії в підручниках з української мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу. 
24.  Радевич-Винницький Ярослав (Дрогобич). Мовний аспект протиставлення національне – інтернаціональне як 

методологічна проблема. 
25. Роль Людмила (Дрогобич). Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу 

“Пробоєм”. 
26. Савка Марія (Дрогобич). Актуалізація проблеми національної самості у прозі 1920-х років. 
27. Сагач Г.М. (Київ). Українське красномовство, культура та мистецтво мовлення в історії українознавства. 
28. Сливка Любов (Дрогобич). Словацька україністика в інтерпретації Юрія Бач. 
29. Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. 
30. Ціпко Анатолій Валентинович (Київ). Міфолого-світоустроєве підгрунття в уображенні міста в Києво-Руській 

словесній традиції. 
31. Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Електронний підручник: за і проти. 
32. Шепель Юрій Олександрович (Дніпродзержинськ). Мовна картина світу в науці та у лінгвістиці. 
33. Шляхова Валентина Володимирівна (Київ). Шляхи удосконалення культуромовної компетентності майбутніх 

україністів. 
Секція 9 

УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ГЛОБАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ 
Головують: к.філос.н., доц. Кононенко Т.П. 
Секретар: н.с. Таровська О.А. 

1. Волковський Володимир Павлович (Київ). Проблеми національної ідентичності в контексті 
творчості М. П. Драгоманова. 

2. Гордієнко Дмитро Сергійович (Київ). Античний спадок як чинник європейської ідентичності 
України. 

3. Дзюба Олександра Віталіївна (Київ). Семіотика і релігійна ідентичність: український вимір 
4. Дороніна Наталія Володимирівна (Київ). Ф.Г. Міщенко – український філолог, історик, 

антикознавець. 
5. Ілляхова Марина Володимирівна (Київ). Ідентичність у модусах темпоральності. 
6. Ільїна Галина Володимирівна (Київ).  Теорії ідентичностей в українському науковому дискурсі: 

ідентифікація та спрощення.  
7. Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство як метод наукового дослідження. 
8. Кожолянко Олександр Георгійович (Чернівці). Суспільна адаптація українців-емігрантів до 

Канади у 80-х рр. ХІХ- початку. ХХ ст. 
9. Кононенко Тарас Петрович (Київ). Системні питання дослідження української ідентичності. 
10. Лісовський Петро Миколайович (Київ) Інтелект як основний ресурс структуризації філософсько-

історичної дійсності у форматі духовного капіталу. 
11. Микольченко Віра Сергіївна (Кривий Ріг). Особливості українського філософського дискурсу 

героїзму. 
12. Таровська Олена Андріївна (Київ) Українська освіта за кордоном як чинник збереження 

української ідентичності. 
13. Терлецький Віталій Михайлович (Київ). Витоки проблеми ідентичності в новоєвропейській 

філософії. 
14. Рибарук Оксана Іванівна (Верховина). Індійські мотиви у творчості Параски Плитки –Горицвіт. 
15. Чернієнко Денис Аркадійович (Уфа, РФ). Проблеми українців в Росії. 
16. Чорногор Ярослав Олексійович (Київ). Європейська ідентичність України: комунікативний вимір. 
17. Юрчак Марія Богданівна (Тернопіль). Європейська ідентичність України в інтерпретації 

вітчизняних вчених. 
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Секція 10 
ПІДГОТОВКА КАДРІВ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ. 

Головують: к.філософ. н. Лукашенко В.В., зав. від. Варзар Т.М. 
Секретарі: н.с. Петрук В.М., м.н.с. Слободян Л.О. 

1. Бережна Тамара Василівна (м.Сімферополь). Пріоритетні науково-методичні напрямки у викладанні, навчанні та 
оцінюванні досягнень з українознавства у початковій школі. На прикладі аналізу практичного застосування начальних 
програм з українознавства для початкових шкіл в НВК "Українська школа – гімназія" (м.Сімферополь). 

2. Варзар Тамара Михайлівна (Київ). Нові способи підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії. 
3. Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Українознавство: проблема та перспективи. 
4. Данилова Галина Степанівна (Київ). Акмеологія управління: професіоналізм суб’єкта діяльності в умовах 

глобалізації. 
5. Зарецький Олексій Віталійович (Київ). Англомовна наукова класифікація в системі підготовки кадрів з 

українознавства та всесвітньої історії. 
6. Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Освітній етносоціальній проект «Гуцульська 

школа гірського господарства». 
7. Коваленко Д.С. (м. Сімферополь). Деякі українознавчі аспекти всесвітнього науково-технічного розвитку.науковий 

співробітник відділення ННДІУВІ «Кримська філія».  
8. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу. 
9. Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі. 
10. Олійник Михайло Георгійович (Київ). Культурно-оздоровча програма «Найвіршніше пророче слово». 
11. Орищенко Ірина Олександрівна (Київ). Наукове становлення вчених-медієвістів у Київському університеті Св. 

Володимира у другій половині ХІХ ст. 
12. Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Педагогічні технології у підвищенні кваліфікації кадрів освіти і засоби 

дистанційного навчання. 
13. Решетинський Валерій Миколайович (Київ). Християнство і українська національна ідея. 
14. Цимбалюк Василь Іванович (Київська обл.). Українознавчі спецкурси в навчально-виховному процесі. 

Секція 11 
КООРДИНУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ДІАСПОРАМИ ТА УКРАЇНОЗНАВЧИМИ ЦЕНТРАМИ ЗАКОРДОНОМ 

Головують: д.і.н. Гримич М.В. 
Секретар: м.н. Суренщиков В.В. 

1. Атаманенко Алла (Острог). Діяльність Інституту української діаспори. 
2. Бадлюк Оксана (Тернопіль). Українознавчі студії в Канаді (50-ті рр. ХХ ст.) і їх внесок у розвиток світової науки. 
3. Бондаренко Марина (Київ). Українці Бразилії: еволюція емігранського руху та історія налагодженя зв’язків з 

Україною. 
4. Винниченко Ігор (Київ). Громадська організація «Інститут досліджень діаспори». 
5. Григоричев Костянтин (Іркутськ, Росія). Досвід вивчення міграцій та діаспор у Східному Сибірі. 
6. Гримич Марина (Київ), Вяткін Анатолій (Москва). Наукові видання про діаспори: незалежний журнал «Диаспоры». 
7. Захарова Олена (Київ). Посольство України в Канаді та українсько-канадська громада: досвід співпраці та 

перспективи. 
8. Іванова Людмила (Київ). Роль МУШ у координації освітніх зв’язків закордоном. 
9. Кобець Ольга (Київ). Вплив громадських інституцій  на формування державної політики України щодо співпраці із 

закордонним українством. 
10. Лакомов Володимир (Київ). Посольство України в Бразилії як координаційний центр в роботі з етнічними українцями 

країни. 
11. Lemermeyer Gregory (Канада). Співпраця Посольства Канади в Україні з українською діаспорою в Канаді та 

канадською громадою в Україні. 
12. Mayer Everson (Бразилія). Співпраця Посольства Бразилії в Україні з українською діаспорою Бразилії та 

бразильською спільнотою в Україні. 
13. Осташ Ігор (Київ). Проект століття: акція присвячена 120-річчю українського поселення в Канаді. Історичний потяг 

українських піонерів. 
14. Пасемко Іван (Київ). Інститут українознавства в зв’язках з українознавчими центрами закордоном. 
15. Ратушний Михайло (Київ). Досвід співпраці УВКР з українською діаспорою в Казахстані. 
16. Ціпко Сергій (Канада). Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень «Українці закордоном. Новини і точки 

зору». 
17. Яценківський Володимир (Київ). Координування зв'язків України з закордонним українством в діяльності МЗС. 

Секція 12 
ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 
Головують: к.і.н. доц. Ворончук І.О. 
Секретар: н.с. Безпалько В.В. 

1. Безпалько Владислав Вікторович (Київ). Особливості обігу талерової монети на Волині (за матеріалами 
луцьких гродських книг 1580-х рр.). 

2. Білоус Наталя Олексіївна (Київ). Тестаменти міщан Волині як джерело з історії повсякдення волинських міст 
XVII ст. 

3. Висотін Микола Борисович (Київ). Вітчизняні джерела про дії козацьких військ на Волині 1648-1657 рр. 
(сучасний погляд та інтерпретація). 

4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Соціальний зміст поняття родина в його історичному розвитку. 
5. Парацій Володимир (Бережани). Музей воєнно-історичних пам’яток у Львові (1930-ті рр.): історична традиція 

через сучасне відродження ідеї. 
6. Тесленко Ігор Анатолійович (Київ). Володіння князів Острозьких у білоруських воєводствах Великого князівства 

Литовського (за матеріалами Національного історичного архіву Білорусі). 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(26 жовтня 2011 року) 
Актовий зал 

Звіти керівників секції: 
Секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми – Токар 

Леонід Кирилович, Калакура Ярослав Степанович. 
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Секція 2. Образ України у світовій культурі – Ідзьо Віктор Святославович, Крисаченко Валентин Семенович, Турпак 
Надія Василівна. 

Секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі – 
Фігурний Юрій Степанович, Шостак Маргарита Василівна. 

Секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях – Фєсік Олена Ігорівна, Бойко Світлана 
Миколаївна 

Секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії – Дідух Людмила Валентинівна. 
Секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу – Дробноход Микола Іванович. 
Секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової – Борисенко Валентина Кирилівна. 
Секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант 

художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки – Єрмоленко Світлана Яківна, Хоменко Олександр Анатолійович. 
Секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях – Кононенко Тарас Петрович. 
Секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії – Лукашенко Віктор Володимирович, Варзар 

Тамара Михайлівна 
Секція 11. Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном Гримич Марина Віллівна. 
Секція 12. Дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті сучасної світової історичної парадигми 

Ворончук Ірина Олексіївна. 
 

Прийняття ухвали конференції 
ВІДОМОСТІ 

про учасників 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-
методологічні засади наукових парадигм» 

1. Lemermeyer Gregory – Радник Посольства Канади в Україні, учасник 11 секції. 
2. Mayer Everson – Радник Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні, учасник 11 секції. 
3. Алексєєва Вікторія – аспірантка ННДІУВІ, учасник 8 секції 
4. Алексієвець Леся Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії  та методики 

викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, учасник 5 секції. 
5. Алексієвець Микола Миронович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії та 

методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка.учасник 5 секції. 
6. Альварт Єнні – доктор наук, н.с. Гуманітарного центру історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцігського 

університету, учасник 7 секції. 
7. Андрійчук Микола Тарасович – старший викладач кафедри організацій видавничої справи, поліграфії та 

книгорозповсюдження НТУУ «КПІ» , учасник 7 секції 
8. Антонюк Тетяна Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, проректор Державної академії житлово-

комунального господарства, учасник 4 секції. 
9. Атаманенко Алла – канд. істор. наук, Директор Інститут дослідження української діаспори, Декан факультету 

міжнародних відносин Національного університету «Острозька Академія», учасник 11 секції. 
10. Бабару Тетяна Миколаївна – науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, учасник 5 секції. 
11. Баган Олег кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. 

І.Франка, учасник 8 секції. 
12. Бадлюк Оксана Яремівна – вчитель історії, в. о. заступника директора Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступеня Тернопільської 

обл., пошукувач Інституту історії України НАН України) , учасник 11 секції. 
13. Балагура Олена Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Київського 

економічного інституту менеджменту, учасник 7 секції. 
14. Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний 

науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і сек. 3. 
15. Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових та 

теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
16. Беззуб Юрій Віленович – викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 секції 
17. Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
18. Безсмертна Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 

секції. 
19. Белінський Володимир Броніславович – член Національної Спілки, учасник 5 секції. 
20. Бережна Тамара Василівна – молодший науковий співробітник відділення «Кримська філія» ННДІУВІ, учасник 10 

секції.  
21. Білоус Наталя Олексіївна – к.і.н., ст. науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
22. Боднарчук Л.С. – магістранта КНУ ім.Тараса Шевченка, лаборант відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ, 

учасник 7 секції. 
23. Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх 

технологій ННДІУВІ, учасн. пл. і сек.  
24. Бондаренко Марина – аспірантка ННДІУВІ, асистент по роботі з клієнтами Британської Ради в Україні, учасник 11 

секції. 
25. Бондаренко Антон Олександрович – аспірант ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
26. Борек Петро – доктор наук, професор, директор інституту польської філології, професор кафедри старопольської 

літератури і літератури часів Просвітництва Педагогічного університету ім. Комісії Національної Освіти у Кракові, 
учасник 3 секції. 

27. Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу культурологічних 
досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції. 

28. Борисенко М.В. – доктор історичних наук, доцент  КНУ ім.Тараса Шевченка, учасник 7 секції. 
29. Бохан Аліна Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Київського 

Національного торговельно-економічного інституту, учасник 7 секції. 
30. Бугров Володимир Анатолійович – доцент, кандидат філософських наук, проректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, учасн. пл. 
31. Булаєв Олександр Петрович – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 3 секції. 
32. Ванчура Юліана Василівна – молодший науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції 
33. Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ, учасник 10 секції. 
34. Василашко Василь Федорович – вчений секретар правління Товариства «Знання» України, учасник 8 секції. 
35. Ватаманюк Дмитро – науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина», учасник 7 секції. 
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36. Вахній Олександр Віталійович – журналіст, учасник 7 секції. 
37. Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора з науково-методичної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21 

(Київська обл.), учасник 4 секції. 
38. Вдовика Юлія Володимирівна – вчитель початкових класів Білоцерківської ЗОШ № 7 (Київська обл.), учасник 4 

секції. 
39. Винниченко Ігор – канд. географ. наук, Директор  «Інститут досліджень діаспори» Доцент географічного факультету 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, учасник 11 секції. 
40. Висовень Діана Іванівна – учасник 3 секції. 
41. Висовень Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент Переяслав-Хмельницького державного університету 

імені Григорія Сковороди, учасник 3 секції. 
42. Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
43. Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ) – аспірант Прикарпатського національного університету ім.. 

В.Стефаника, учасник 1 секції. 
44. Вінс Віктор Володимирович – учасник 3 секції. 
45. Владимиренко В’ячеслав Євгенович –  кандидат філософських наук, доцент НПУ ім. Драгоманова, учасник 2 секції. 
46. Власюк Ігор Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського 

державного університету, учасник 3 секції. 
47. Вовк Олена викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
48. Вознюк Петро Федотович – кандидат політичних наук, доцент, головний редактор Альманаху «Молода Нація», 

учасник 6 секції. 
49. Вол Олена Віталіївна – магістр, вчитель світової літератури, заступник директора з НВР Запорізької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради, учасник 4 секції. 
50. Волковський Володимир Павлович – аспірант відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. 

С. Сковороди, учасник 9 секції. 
51. Ворончук Ірина Олексіївна – к.і.н., доцент, зав. віділом історичних пам’яток ННДІУВІ, учасн. пл. і сек. 12. 
52. Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Центру 

українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасн. пл. і 
сек. 4. 

53. Габорак Оксана Миколаївна –методист українознавства Івано-Франківського обласного Інституту післядипломної 
педагогічної освіти, учасник 10 секції. 

54. Гаврильченко Олена Георгіївна – аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 секції. 
55. Газізова Олена Олександрівна – науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
56. Газін Володимир Прокопович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-

Подільського національного університету, учасн. пл. 
57. Глушко Микола Миколайович – магістр історії, старший лаборант відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, учасник 5 

секції. 
58. Головай Ірина Андріївна – зав. лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса 

Шевченка, учасник 4 секції. 
59. Голуб Валентин Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, учасник 6 секції. 
60. Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових та 

теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
61. Гонтар Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. Володимира Гнатюка, кафедра стародавньої та середньовічної історії, учасник 4 секції. 
62. Гордієнко Дмитро Сергійович – магістр історії, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України, учасник 9 секції. 
63. Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу культорологічних 

досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
64. Григоричев Костянтин – к.і.н., директор Іркутського міжрегіонального інституту суспільних наук, учасник 11 секції. 
65. Григорьєва Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» , учасник 5 секції. 
66. Гримич Марина Віллівна – д.і.н., проф., завідувач відділу міжнародного менеджементу українознавства ННДІУВІ, 

учасн. пл. і сек. 11. 
67. Грон Вікторія Віталіївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
68. Губський Сергій Іванович, науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем 

українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
69. Гула Володимир Дмитрович – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, учасник 5 секції. 
70. Гуменюк Олена Анатолівна – кандидат історичних наук, стипендіат програми Уряду Польщі для молодих науковців 

(Університет ім. М.Коперника у Торуні) , учасник 5 секції. 
71. Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, учасник 10 секції. 
72. Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна – м.н.с. відділу української етнології ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
73. Даценко Ірина Сергіївна – кандидат історичних наук, бібліотекар сектору бібліографічного опису відділу наукової 

обробки документів Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича, учасник 5 секції. 
74. Демченко Світлана Олексіївна – вчитель початкових класів Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. (Кіровоградська обл.) , 

учасник 4 секції. 
75. Дзюба Олександра Віталіївна – к.філос.н., ст.н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства, учасник 9 секції. 
76. Дзьобань Олександр Петрови – доктор філософських наук, професор Національної юридичної академії ім. 

Ярослава Мудрого, учасник 2 секції. 
77. Дідик Ольга Дмитрівна – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та 

глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
78. Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВ, учасник 5 

секції. 
79. Довгалюк Юрій Вікторович – аспірант ННДІУВІ, учасник 7 секції 
80. Дороніна Наталія Володимирівна – пошукач кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ ім. 

Шевченка, учасник 9 секції. 
81. Дояр Лариса Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та українознавства 

Криворізького національного університету, учасник 4 секції. 
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82. Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік АН ВШУ, заслужений діяч 
науки і техніки України завідувач відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 

83. Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології 
Національного лісотехнічного університету України, учасник 3 секції. 

84. Дудар Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 
секції 

85. Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені  М.Бойчука, учасник 6 секції 

86. Дякова Олена Валеріївна – науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
87. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, голова Міжнародного центру 

незалежних наукових і мовних експертиз, учасник 8 секції 
88. ЄмецьТетяна Михайлівна - кандидат філософських наук, наук. співробітник центру українознавства філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
89. Єрмашов Тарас Васильович – заст. гол. редактора молодіжного політологічного альманаху «Молода нація» , 

учасник 1 секції. 
90. Єрмоленко Світлана Яківна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, головний науковий 

співробітник відділу української філології ННДУВІ, учасник 8 секції. 
91. Єщенко Марина Юріївна – здобувач кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 8 секції. 
92. Жам Олена Михайлівна – завідувач науково-дослідного відділу Музей хліба Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» , учасник 3 секції. 
93. Желізняк Василь Михайлович – аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, викладач коледжу Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. 
Тараса Шевченка, учасник 3 секції. 

94. Жовтий С.А. – кандидат історичних наук, науковий  співробітник відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ, учасн. 
пл. і сек. 7. 

95. Зарецький Олексій Вікторович – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу інноваційних 
досліджень ННДІУВІ, учасник 8 секції 

96. Захарова Олена – Радник Посольства України в Канаді (2007-2011), учасник 11 секції. 
97. Захожай Зореслава Володимирівна – к.і.н. доцент культури українознавства КНУТД, учасник 7 секції 
98. Зброжко Ольга Михайлівна – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 

НАН України, учасник 1 секції. 
99. Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, с.н.с. відділення ННДІУВІ «Філія Гуцульщина», 

смт Верховина Івано-Франківської обл., учасник 10 секції. 
100. Зеленчук Ярослав Іванович – кандидат історичних наук, с.н.с. відділення ННДІУВІ «Філія Гуцульщина», смт 

Верховина Івано-Франківської обл., учасник 10 секції. 
101. Іванишин Петро – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української літератури 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, учасник 8 секції. 
102. Іванишина Мирослава – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ 

ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
103. Іванова Людмила – Директор Міжнародної української школи, учасник 11 секції. 
104. Іванченко Оксана Григорівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, 

учасник 5 секції. 
105. Ігнатенко Ірина Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 6 секції. 
106. Ідзьо Віктор Святославович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського Університету Москви,  учасн. 

пл. і сек. 2 
107. Ілляхова Марина Володимирівна – к.ф.н., вчений секретар вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, учасник 9 секції. 
108. Ільїна Галина Володимирівна  – к.філос.н., ст.н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства, учасник 9 секції. 
109. Істоміна Надія Михайлівна – вчений секретар ННДІУВІ, учасник 9 секції. 
110. Іщук Валентина Володимирівна – заступник директора з виховної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21 (Київська обл.), 

учасник 4 секції. 
111. Казаков Максим Валерійович – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, учасник 5 секції. 
112. Калакура Олег Ярославович, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геополітики 

та глобалістики ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
113. Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасн. пл. і сек. 1 
114. Калашник Наталія Балатівна – вчитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №3-

колегіум», учасник 7 секції. 
115. Калінович Олена Ігорівна – с.н.с. науково-дослідного відділу Музей хліба Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» , учасник 3 секції. 
116. Канібор Олександр Олександрович – вчитель іноземної мови Центру освіти Дзержинського р-ну м. Кривий Ріг, 

учасник 4 секції. 
117. Канівець Раїса Василівна – науковий співробітник Інституту проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, 

інженер-гідролог, учасник 6 секції 
118. Карнаух Артем Олексійович – учасник 3 секції. 
119. Кашперський Володимир – учасник 3 секції. 
120. Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук Київського славістичнного університету, кафедра міжнародних 

відносин, учасник 7 секції. 
121. Кислий Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, учасник 4 секції. 
122. Кірсенко Михайло Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» , учасник 5 секції. 
123. Клименко Надія Михайлівна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
124. Клименко Оксана Михайлівна – учасник 7 секції 
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125. Кліш Андрій Богданович – кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учасник 4 секції. 

126. Ключковська Ірина Михайлівна – канд. пед. наук, Директор Міжнародного Інституту освіти, науки і культури та 
зв'язків з діаспорою Національного уноверситету «Львівська політехніка» , учасник пл. 

127. Кобець Ольга – Українська Всесвітня координаційна рада, учасник 11 секції. 
128. Коваленко Дмитро Станіславович – науковий співробітник відділення ННДІУВІ «Кримська філія» (м.Сімферополь), 

учасник 10 секції. 
129. Коваленко Олександр Олександрович – магістр історії, докторант інтегрованих мистецтв і наук Хіросімського 

університету (Японія), учасник 5 секції. 
130. Кожолянко Георгій Костянтинович (доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та 

середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича) , учасник 7 секції. 
131. Кожолянко Олександр Георгійович – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології, античної та 

середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, учасник 9 секції. 
132. Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, професор Криворізького педагогічного 

університету, учасн. пл. і сек. 4. 
133. Кононенко Алла Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
134. Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік, президент Міжнародної асоціації 

«Україна і світове українство», директор ННДІУ. учасн. пл. і сек. 1. 
135. Кононенко Тарас Петрович – к.філос.н., доц., завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства, учасн. пл. і сек. 9. 
136. Конончук Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології та 

культурології Академії адвокатури України, учасник 7 секції 
137. Короб Антоніна Михайлівна, науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
138. Коротя-Ковальська В. П. – народна артистка України, старший науковий співробітник відділу культорологічних 

досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
139. Костенко Оксана Олексіївна – учасник 3 секції. 
140. Коткова Марія Василівна – молодший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ, учасник 2 

секції. 
141. Кравченко Оксана Василівна – науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
142. Кравченко Юрій Іванович – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21, учасник 4 

секції. 
143. Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історико-

правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
144. Красножон Неоніла Григорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, учасник 3 секції. 
145. Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасн. пл. і сек. 2. 
146. Кузьменко Аліна Вікторівна – аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Г.Сковороди, учасник 3 секції. 
147. Кухар Вікторія Віталіївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
148. Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ "ХПІ", м.Харків, учасн. пл. і 

сек. 10. 
149. Куц Олена Ремівна –  к.і.н. доцент культури українознавства КНУТД, учасник 7 секції. 
150. Кушерець Василь Іванович – доктор філос. наук, голова правління Товариства «Знання» України, учасник 7 секції. 
151. Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
152. Лакомов Володимир – Посол з Особливих доручень МЗС України, Посол України в Федеративній Республіці 

Бразилія (2005-2011) , учасник 11 секції. 
153. Ласкаревська Тетяна Валеріївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
154. Левітас Фелікс Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
учасн. пл. і сек. 10 

155. Ліснича Вікторія Миколаївна – заступник міністра культури, учасник 7 секції. 
156. Лісовський Петро Миколайович (кандидат філософських наук, доцент кафедри соціогуманітарних дисциплін 

Міжгалузевого інституту управління), учасник 9 секції. 
157. Ленська Валентина Віталіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та українознавства Криворізького 

національного університету, учасник секції 3. 
158. Лукашенко Віктор Володимирович – директор відділення ННДІУВІ «Кримська філія», кандидат філософських наук, 

учасн. пл. і сек. 10. 
159. Лучканин Сергій Мирославович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального мовознавства 

і класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 5 
секції. 

160. Мазука Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, головний консультант сектору етнополітики,відділу політичних 
стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, учасник 4 секції. 

161. Макаренко С. В – аспірантка ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
162. Марочканич Іван – викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
163. Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру «Українознавство» народного університету українознавства 

імені Григорія Сковороди, учасник 4,5 секції. 
164. Мартинюк Оксана Анатоліївна – референт Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України, учасник 3 

секції. 
165. Мельник Володимир Петрович - доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету 

Львівського Національного університету ім. Івана Франка, учасник 2 секції. 
166. Мельниченко Денис Вікторович – старший викладач кафедри організації самоврядування МАУП, учасник 7 секції 
167. Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, учасник 4 секції. 
168. Міщенко Ірина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Київського 

державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, учасник 7 секції 
169. Мостяєв Олександр Іванович – кандидат  філософських  наук, ст. наук. співробітник центру українознавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
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170. Наливайко Сергій Степанович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 секції. 
171. Нікітіна Зорина Ігорівна – лаборант відділу філософських та етнопсихологічних досліджень, учасник 6 секції. 
172. Ніщименко Ольга Олександрівна – вчитель Боярської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів (с. Боярка Лисянський 

район, Черкаська область), учасник 4 секції. 
173. Новосад С.О. – науковий співробітник відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції 
174. Олексишин Олег Орестович – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

учасник 7 секції. 
175. Олійник Михайло Георгійович – теолог, магістр богослов’я, учасник 10 секції. 
176. Омельчук Володимир Васильович – кандидат історичних наук, Голова СЕК «Чесне слово» НАДУ при Президентові 

України, учасник 3 секції. 
177. Омельчук Марія Володимирівна – здобувач, учасник 3 секції. 
178. Орел Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, провідний спеціаліст відділу використання інформації 

документів Центрального державного історичного архіву України, учасник 5 секції. 
179. Орищенко Ірина Олександрівна – аспірантка історичного факультету, кафедри історії стародавнього світу та 

середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка, учасник 10 секції. 
180. Осадча (Карпенко) Наталія Сергіївна – науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
181. Осташ Ігор – .ф.н., Посол України в Канаді (2006-2011) , учасник 11 секції. 
182. Отрошко Любов Григорівна – науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 
183. Охріменко Олена Миколаївна – магістр, вчитель української мови та літератури, заступник директора з НВР 

Запорізької загальноосвітньої школи № 89, учасник 4 секції. 
184. Павлюк Олександр Олексійович – аспірант кафедри давньої та нової історії України історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 3 секції. 
185. Парацій Володимир – завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника у 

м.Бережани, учасник 12 секції. 
186. Пасемко Іван – науковий співробітник відділу міжнародного менеджменту українознавства ННДІУВІ, учасник 11 секції. 
187. Певна Олена Богданівна – доктор мистецтвознавства, професор  університету м.Річмонд, учасник 7 секції. 
188. Петренко Людмила Миколаївна – магістр соціальної педагогіки, соціальний педагог Тернівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів (Смілянський район, Черкаська область), учасник 4 секції. 
189. Петрук Вікторія Миколаївна – науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ, учасник 10 секції. 
190. Петькун Світлана Михайлівна – к.ф.н., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет» , учасник 7 секції. 
191. Писко Надія – аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
192. Підіпригора Володимир Іванович – автор ідеї та координатор названого проекту, культуролог, учасник 3 секції. 
193. Піскун Валентина Миколаївна – доктор історичних наук, провідний н.с. Інституту археографії ім. М.С. Грушевського 

НАН України, учасник 2 секції. 
194. Плотникова Людмила Федорівна, доцент кафедри українознавства Київського національного університету 

будівництва і архітектури, учасник 1 секції. 
195. Поклад Наталка – учасник 7 секції. 
196. Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української 

філології ННДІУВІ, учасник 8 секції 
197. Понур Юрій Сергійович – юрисконсульт громадської організації «Арсеналець-6» , учасник 1 секції. 
198. Потужний Олег Петрович – аспірант Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди, учасник 2 секції. 
199. Походяща Олена Борисівна – кандидат історичних наук, завідувач сектору Національного музею історії України, 

учасник 2 секції. 
200. Присяжна Тетяна Михайлівна – науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 
201. Радевич-Винницький Ярослав – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка, старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУ, учасник 8 секції 
202. Ратушний Михайло – Українська Всесвітня координаційна рада, учасник 11 секції. 
203. Решетинський Валерій Миколайович – президент Міжнародної міжконфесійної духовної академії, директор 

Науково-дослідного інституту креаціоністичних досліджень «Інститут генези життя та Всесвіту», кандидат технічних 
наук, єпископ, учасник 10 секції. 

204. Рибалка Катерина Дмитрівна – вчитель музичного мистецтва Білоцерківської ЗОШ № 21, учасник 4 секції. 
205. Рибарук Оксана Іванівна – молодший науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУВІ, учасник 9 секції. 
206. Рик Сергій Миколайович - кандидат філософських наук. доцент, проректор Переяслав-Хмельницького педагогічного 

університету ім. Григорія Сковороди, учасник 2 секції. 
207. Роль Людмила – аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
208. Рябінко Світлана Миколаївна – викладач кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Київського університету 

імені Б. Грінченка, учасник 4 секції. 
209. Савка Марія викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
210. Сагач Г.М. – доктор педагогічних наук, доктор наук з риторики, професор, учасник 8 секції. 
211. Сандуляк Леонтій Іванович – учасн. пл. і сек. 2. 
212. Санченко Анна Юріївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних 

проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
213. Ситник Костянтин Меркурійович  – академік НАН України, член президії НАН України, член президії правління 

Товариства «Знання» України, почесний директор Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, учасник 6 
секції. 

214. Сінкевич Наталія – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського 
заповідника, учасник 7 секції. 

215. Сіропол Володимир Олександрович – учасник 3 секції. 
216. Скакальська Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, учасник 4 секції. 
217. Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, учасн. пл. і сек. 3. 
218. Сливка Любов аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
219. Слободян Лілія Олександрівна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
220. Сокаль Ігор Іванович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, перший проректор Міжгалузевого 

Інституту управління МОНМС України, учасник 3 секції. 
221. Соловйова Тетяна Миколаївна – учасник 3 секції. 
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222. Старка Володимир Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учасник 7 секції. 

223. Стоян Дар’я Владиславівна, кандидат філософських наук, викладач етики та естетики, культурології та філософії 
Інститут економіки й менеджменту, учасник 1 секції. 

224. Сцібан Олександр Євгенович – аспірант ННДІУВІ, учасник 6 секції 
225. Таровська Олена Андріївна – н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства, учасник 9 

секції. 
226. Терлецький Віталій Михайлович – н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства, 

учасник 9 секції. 
227. Тесленко Ігор Анатолійович – к.і.н., ст. науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
228. Ткаченко Олеся Віталіївна – учасник 3 секції. 
229. Ткачук Ірина Павлівна – магістр, здобувач кафедри історії України та соціальних дисциплін Кременецького обласного 

гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, секретар проректора з науково-методичної роботи 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, учасник 4 секції. 

230. Тодоров Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Донецького національного університету, учасн. пл. і сек. 9. 

231. Токар Леонід Кирилович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історико-правових та теоретико-
методологічних проблем українознавства ННДІУВІ,  учасн. пл. і сек. 1 

232. Толочко Денис Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історико-правових та 
теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 

233. Тонконог Олена Іванівна – н.с., учасник 3 секції. 
234. Троцан Дарина Юріївна – аспірантка, кафедра етнології та краєзнавства, історичний факультет, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
235. Турпак Надія Василівна – кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу геополітики та 

глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
236. Усатенко Оксана Олександрівна – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України, учасник 5 секції. 
237. Утвенко Володимир Валерійович – к.і.н., в. о. завідувача кафедри самоврядування МАУП, учасник 7 секції. 
238. Фєсік Олена Ігорівна – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
239. Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і 

сек. 3. 
240. Хилько Микола Іванович – доктор філософських наук, професор Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка, учасник 2 секції. 
241. Хоменко Олександр Анатолійович, старший науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
242. Цимбал Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Криворізького технічного 

університету, учасник 4 секції. 
243. Цимбалюк Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської області, 

заслужений учитель України, учасник 10 секції. 
244. Ціпко Анатолій Валентинович – докторант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, учасник 8 секції 
245. Ціпко Сергій – доктор історії, координатор дослідження діаспори  Канадського інститутут українських студій 

(Едмонтон, Канада) , учасник 11 секції. 
246. Чемеркін Сергій Григорович – кандидат філологічних наук, головний науковий співробітник відділу української 

філології ННДУВІ, учасник 8 секції 
247. Чернієнко Денис Аркадійович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 

Уфимської філії Московського державного гуманітарного університету, учасник 9 секції. 
248. Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і сек. 3 
249. Чмільова Світлана Віталіївна – аспірантка ННДІУ, учасник 7 секції. 
250. Чорногор Ярослав Олексійович – кандидат історичних наук, в. о. ученого секретаря Інституту європейських 

досліджень Національної академії наук України, учасник 9 секції. 
251. Чуйко Інна Степенівна – к.ін, доц. кафедри документознавства інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національно-економічного університету, учасник 3 секції. 
252. Шакурова Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 

секції. 
253. Шевченко Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії 

ННДІУВ, учасник 5 секції. 
254. Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу Дніпродзержинського 

державного технічного університету, учасник 8 секції 
255. Шептицька Тетяна Леонідівна – кандидат філологічних наук, наук. співробітник центру українознавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
256. Шкрібляк Петро Васильович – директор Філії «Гуцульщина» ННДІУ, учасн. пл. і сек. 9 
257. Шляхова Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики навчання, 

стилістики і культури української мови ННІ української філології і соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
учасник 8 секції 

258. Шостак Маргарита Василівна – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 секції. 
259. Шрамко Оксана Іллівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри музикознавства Криворізького 

Державного Педагогічного Університету, учасник 4 секції. 
260. Шумихіна Світлана Олександрівна (Київ) – аспірантка КНУ ім. Т. Шевченка, учасник 1 секції. 
261. Юрчак Марія Богданівна (Тернопіль). – студентка 4 курсу історичного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учасник 9 секції. 
262. Юрченко Світлана Володимирівна – аспірант  відділу  геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
263. Якімова Антоніна Миколаївна – учасник 3 секції. 
264. Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
265. Ятищук Анастасія Анатоліївна – аспірантка лабораторії особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології  ім. 

Г.С.Костюка АПН України, учасник 6 секції. 
266. Яценківський Володимир – в.о. директора департаменту зв'язків з закордонним українством, учасник 11 секції. 
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Додатковий список 
1. Андрусишин Богдан Іванович – доктор історичних наук, професор, академік АН Вищої школи, Української 

академії історичних наук, проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, учасник секції 1. 
2. Андрушко Володимир Тимофійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та 

культурології Національного лісотехнічного університету України, учасник секції 7. 
3. Божук Людмила Володимирівна – кандидат історичних наук, учасник 1 секції. 
4. Бойко Наталія Романівна – кандидат політичних наукової академії бізнесу та підприємництва, учасник 8 

секції. 
5. Гаращенко Світлана Володимирівна – заступник директора з виховної роботи, вчитель образотворчого 

мистецтва та художньої культури НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум», учасник 4 секції. 
6. Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології 

Національного університету державної податкової служби України, учасник секції 4. 
7. Гоян Ярема – старший науковий співробітник відділу української філології, учасник 8 секції. 
8. Григораш О.А. – учасник конференції. 
9. Дашкевич Олександр Іванович – здобувач, науковий співробітник Науково-методичного центру кадрової 

політики Міністерства оборони України, учасник 5 секції. 
10. Довбня Віктор Миколайович – кандидат філософських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, учасник секції 4. 
11. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна – доцент, голова Міжнародного центру незалежних наукових і 

мовних експертиз, учасник секції 8. 
12. Золотоверха Олена Іванівна – заступник директора з науково-методичної роботи, вчитель історії НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум», учасник 3 секції. 
13. Іщук Наталія Іванівна – педагог-організатор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум», 

учасник 4 секції. 
14. Казанцева Лілія Вікторівна – к. фіз.-мат.наук, н.сп. Астрономічної обсерваторії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, завідувач Астрономічного музею при АО КНУ, керівник Секції музеїв та колекцій вищих 
навчальних закладів при ІСОМ України, учасник 6 секції. 

15. Калачиков П.О. – учасник конференції. 
16. Калінічева Галина Іванівна – кандидат історичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи 

Інституту європейських досліджень НАН України, учасник секції 5. 
17. Карло Тетяна Анатоліївна – магістр, директор, вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3-колегіум», учасник 4 секції. 
18. Конєєва Олена Олексіївна – старший викладач кафедри української мови Національного педагогічного 

університету М.П. Драгоманова, учасник секції 8. 
19. Кучеренко Світлана Володимирівна – учасник конференції. 
20. Магазинщикова Ірина Петрівна – канд. економічних наук, доцент, зав. кафедри соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України, учасник секції 4. 
21. Марченко Ніна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології КНУ імені Тараса 

Шевченка, учасник секції 6. 
22. Мачуський Сергій Олександрович – учитель історії НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-

колегіум», учасник 4 секції. 
23. Мельник Анатолій Іванович – голова Чернігівської обласної ради, д.ф.н., доцент, учасник секції 4. 
24. Мельник Ольга Євгенівна – к.ф.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи 

Чернігівського державного інституту економіки і управління, учасник секції 4. 
25. Микольченко Віра Сергіївна – викладач кафедри філософії Криворізького національного університету, 

учасник 9 секції. 
26. Миронюк Тетяна Леонідівна – вчитель іноземних мов НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-

колегіум», учасник секції 7. 
27. Мушкетик Леся Юріївна – науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, учасник 7 секції. 
28. Новикова Юлія Миколаївна – канд. філол. наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики та етнології 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури, учасник 8 секції. 
29. Олексій Катерина Богданівна – викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, учасник секції 8. 
30. Павлик Світлана Дем’янівна – вчитель Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів №3-колегіум», м.Сміла, Черкаська обл., учасник 8 секції. 
31. Полівенко Любов Дмитрівна – завідувач бібліотеки Смілянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області, учасник 3 секції. 
32. Поліщук Тетяна Ігорівна – науковець, учасник 7 секції. 
33. Пономаревський Станіслав Борисович – кандидат філологічних наук, доцент Інституту педагогічної освіти 

та освіти дорослих НАПН України, докторант, учасник секції 4. 
34. Попельнюх Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та російської 

мов Харківського національного університету будівництва та архітектури, учасник 4 секції. 
35. Рогач Світлана Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових 

класів НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум», учасник 4 секції. 
36. Ругаль Володимир – учасник конференції. 
37. Сміх Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної підготовки, учасник 4 секції. 
38. Срібняк Христина – журналістка НРКУ, акредитована на конференції. 
39. Суренщиков Володимир В’ячеславович – м.н.с. відділу міжнародного менеджменту українознавства, 

учасник 11 секції. 
40. Тарасенко Олена Олексіївна – ст. викладач Національного лісотехнічного університету України, учасник 

секції 4. 
41. Філатов Максим Володимирович – аспірант КНУ імені Тараса Шевченка, учасник 5 секції. 
42. Ханас Ірина Зеновіївна – магістр філології, ст. лаборант кафедри соціології та культурології, асистент 

факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного лісотехнічного університету України, учасник 7 
секції. 

43. Чернова Ірина Вікторівна – завідувач кафедрою українознавства Запорізької державної інженерної 
академії, учасник 4 секції. 
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44. Шевкопляс Тетяна Анатоліївна – аспірантка Національного науково-дослідного інституту українознавства і 
всесвітньої історії. 

Інформаційне повідомлення про Міжнародні конференції, які проводилися вченими-українознавцями (ІУ КНУ 
імені Тараса Шевченка, НДІУ МОН України, ННДІУ МОН України та ННДІУВІ МОНМС) 

1992 
1 МК – Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства: Міжнародна конференція (м. Київ, 15-

17 жовтня 1992 р.) / Ін-т українознавства Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. 
1993 

2 МК – Українознавство в розбудові держави: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, 
перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 14-16 жовтня 1993 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса 
Шевченка; АН України. 

1994 
3 МК – Українознавство: теоретико-методологічні та організаційні проблеми: Щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 12-14 жовтня 1994 р.) / Ін-т українознавства 
Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Ін-т національних відносин і політології НАН України; Академія наук Вищої школи України. 

1995 
4 МК – Україна, українці, українознавство (витоки та найдавніша історія): Міжнародна конференція (м. Алушта, 24-26 

вересня 1995 р.) / Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Сімферопольський держ. ун-т; Ін-т національних 
відносин і політології НАН України; Т-во «Україна»; Ін-т історії України НАН України; Академія наук Вищої школи України. 

1996 
5 МК – Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти: Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Київ, 28-30 березня, 1996 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Український 
гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка Старокиївського району міста Києва. 

 
Україна, українці, українознавство (XIV – XVIII ст.): Круглий стіл (м. Кіровоград, 24-26 жовтня 1996 р.) / Ін-т 

українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Кіровоградський держ. ін-т сільськогосподарського машинобудування; Ін-т 
національних відносин і політології НАН України; Т-во «Україна»; Ін-т історії України НАН України; Академія наук Вищої школи 
України. 

1997 
6 МК – Україна, українці, українознавство ХІХ століття: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 

16-17 жовтня 1997 р.) / Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Ін-т історії України НАН України. 
1998 

7 МК – Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Міжнародна конференція (м. Київ, 22-23 
жовтня 1998 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. 

1999 
8 МК – Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція 

«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 14-15 жовтня 1999 р.) / Ін-т українознавста; Головне 
управління освіти Київ. міської держ. адміністрації; Т-во «Україна – світ»; Український гуманітарний ліцей Київ. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка; Всеукр. пед т-во ім. Григорія Ващенка. 

2000 
9 МК – Українознавство в системі освіти: ІХ щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, 

перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 24-26 жовтня 2000 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут 
українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Українська Всесвітня Координаційна Рада; Товариство 
«Україна – світ»; Головне управління освіти м. Києва; Київський Будинок учителя; Міжнародний благодійний фонд «Фонд 
Пантелеймона Куліша»; Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г. Ващенка; Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава 
Мудрого; Український гуманітарний ліцей Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 

2001 
10 МК – Українознавство – наука самопізнання українського народу: Х щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 18-20 жовтня 2001 р.) / МОН України; Науково-
дослідний інститут українознавства. 

2002 
11 МК – Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку: ХІ 

щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 17-19 
жовтня 2002 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Ін-т політичних та етносоціальних досліджень НАН 
України; Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка; Київський міський Будинок учителя. 

2003 
12 МК – Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні: ХІІ щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 17-18 жовтня 2003 р.) / МОН України; Науково-
дослідний інститут українознавства МОН України; Українська всесвітня Координаційна Рада (УВКР); Міжнародна асоціація 
«Україна і світове українство»; Т-во «Знання» України; Фонд сприяння розвитку мистецтв в Україні; Міжнародна асоціація 
україністів (МАУ); Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка; Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка; Київський міський Будинок 
учителя. 

2004 
13 МК – Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства: ХІІІ 

щорічна Міжнародна науково-практична конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 21-22 
жовтня 2004 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства МОН України; Міжнародна асоціація «Україна і 
світове українство»; Т-во «Знання» України; Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка; Київ. держ. ін-т декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; Київський міський Будинок учителя. 

2005 
14 МК – Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Міжнародний конгрес [у рамках XІV щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 20-21 жовтня 
2005 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; 
Київський міський Будинок учителя. 

2006 
15 МК – Українська освіта у світовому просторі: Міжнародний конгрес [у рамках XV щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 19-21 жовтня 2006 р.) / МОН 
України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський 
Будинок учителя. 
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2007 
16 МК – Українська освіта у світовому часопросторі:  ІІ Міжнародний конгрес (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.) / МОН 

України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський 
Будинок учителя. 

2008 
17 МК – Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку: Міжнародна наукова конференція [у 

рамках щорічної Міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 21-22 
жовтня 2008 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове 
українство»; Київський міський Будинок учителя. 

2009 
18 МК – Українська освіта у світовому часопросторі: Третій Міжнародний конгрес (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.) 

[Обговорюється проблема: «Українознавство і реформування освіти в Україні»] / МОН України; Національний науково-
дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський Будинок учителя. 

2010 
19 МК – Українознавство у світовому гуманітарному просторі: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 21-

22 жовтня 2010 р.) [Обговорюється проблема: «Роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку українознавства»] 
/ МОН України; Національний науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; 
Київський міський Будинок учителя. 

2011 
20 МК – Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм: 20 ювілейна 

Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 25–26 жовтня 2011 року) / МОНМС України; Національний науково-
дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство». 
Фігурний Ю.С. 

Науково-інформаційне видання 
 

ПРОГРАМА 
 

20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 
 

Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм 
25–26 жовтня 2011 року 

м. Київ 
2-ге вид., перероблене та розширене (2,5 ум. друк. ар.) 

Автор-упорядник  Фігурний Ю.С.  
Організаційний секретар Кухар В.В. 
Літературний редактор Твердохліб О.Т. 
Комп’ютерний набір  Кухар В.В. 
Комп’ютерний макет  Кухар В.В.  
Комп’ютерна верстка Мельниченко О. А. 
Технічне забезпечення Мельниченко О. А., Фігурний Ю. С. 

 
 

2.2. Секційні ухвали і пропозиції 
 
 

Секція І. «Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії» 
У роботі секції зголосилися взяти участь 19 чол., з них 15 учасників виступили з доповідями та повідомленнями. 
Серед важливіших питань, які обговорювалися в ході засідання секції були такі, що піднімалися в доповідях на 

пленарному засіданні. Головна увага була зосереджена на зясуванні концептуальних, історіософських та теоретико-
методологічних проблем міждисциплінарних досліджень з українознавства та всесвітньої історії. Зокрема розглядалися такі 
важливі питання як: роль наукових досліджень з українознавства та всесвітньої історії в цивілізаційному поступі українського 
народу; застосування методологічного інструментарію українознавства у вивченні всесвітньої історії та засобів всесвітньої 
історії в українознавстві; проблеми розвитку української мови в контексті сучасних глобалізаційниїх процесів; національне й 
загальнолюдське в системі українознавства, вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на формування ментальності українців; 
національні інтереси як чинник етнонаціонального й світового вияву людського буття; дослідження з українознавства та 
всесвітньої історії в концептуальних підходах ННДІУВІ; особливості розвитку українознавства в сучасному світопросторі; світові 
етнополітичні тенденції в національній політиці України та ін.  

Більшість учасників дискусій погодилися що в сучасних умовах етнонаціонального й світового розвитку націй, народів і 
всього людства посилення в ньому вияву як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізму, наукові дослідження проблем 
українознавства мають набувати більш комплексного, системного і міждисциплінарного характеру, осмислення взаємодії і 
взаємовпливів як внутрішніх, так і зовнішніх чинників і складників їх вирішення. 

Однозначною була думка й про те, що тільки в природосоціальній єдності творення людського буття, в суспільній 
природі людини розумної маємо шукати засоби самореалізації як індивіда, так і спільноти, людської сутності як такої. Не в 
протиставленні індивіда (його особи) й спільноти, окремих спільнот (етносів, етнічних груп, націй і народів) між собою, а в 
органічній єдності змісту та багатоманітті форм їхнього буття треба шукати дорогу людського сходження. Національне й 
загальнолюдське як явища і поняття органічно єдині і одне без іншого не мислимі. 

І це неодмінно має бути враховано при розробленні й реалізації як етнонаціональної політики, так і сучасних глобальних 
стратегій держав, і, що тут особливо небезпечним постають тенденції протиставлення національних інтересів, світобачення й 
світосприйняття ментальності, традицій, способу життя одних націй і народів іншим, спроби стандартизації, уніфікації, 
ідеологічного, соціально-економічного та силового вирішення існуючих проблем. 

У процесі обговорення особлива увага зверталася на проблеми розвитку сучасного українознавства, які постали у 
зв’язку з реорганізацією ННДІУ МОН України, перебудовою його структури та необхідністю корегування напрямів дослідницької 
діяльності. Зокрема була висловлена думка про невмотивованість поєднання в назві Інституту 2-х фактично різнопланових за 
обширами і змістом наукових дисциплін: українознавства і всесвітньої історії, оскільки кожна із них має свою специфіку, свій 
об’єкт, предмет, мету і завдання наукових досліджень, потребу у фахівцях-професіоналах. У  зв’язку з цим були висловлені 
також сумніви у тому, що реформування досягне своєї мети без чітких наукових концептуальних візій, врахування думок і 
пропозицій українознавців. Зокрема, бачиться сумнівною і зміна назви та спрямованості діяльності відділу «Історичних та 
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теоретико-методологічних проблем українознавства», який відтепер іменується відділом «Історико-правових та теоретико-
методологічних проблем українознавства». 

Акцентується увага лише на одному аспекті діяльності відділу (історико-правовому), хоч він мислився і діяв як відділ 
дослідження загальноісторичних, історіософських і теоретико-методологічних проблем науки як цілого, суперечить логіці і 
концепції її розвитку. Виходячи з усього зазначеного учасники обговорень внесли наступні пропозиції: 

І. ННДІУВІ та його підрозділам – розширити співпрацю з науковими установами гуманітарного профілю НАН України, 
вузівськими осередками, в яких вивчають українознавство та всесвітню історію з метою реалізації спільних наукових та 
навчально-виховних проектів; 

– активізувати роботу з розширення контактів науковців Інституту із зарубіжними центрами українознавства з метою 
поглибленого дослідження актуальних проблем світового українства, історії та тенденцій розвитку української еміграції, 
формування української діаспори, їх суспільно-політичної, наукової та освітньої діяльності; 

–  розглянути питання про заснування науково-популярного (англомовного, російськомовного тощо) видання «Світове 
українство»; 

–  створити  міжвідомчий постійнодіючий методологічний семінар «Методологічні проблеми міждисциплінарних 
досліджень з українознавства та всесвітньої історії». 

ІІ. Звернутися до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України: 
–  прискорити затвердження нової редакції Статуту ННДІУВІ, яка була підготовлена фахівцями і затверджена на зборах 

науковців; 
–  врахувати пропозиції колективу Інституту щодо внесення змін у Положення про ННДІУВІ; 
–  розглянути пропозиції колективу Інституту щодо уточнення назви та структури ННДІУВІ; 
–  серед іншого у структурі ННДІУВІ передбачити й підрозділ, який забезпечував би перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів українознавців для системи науки, освіти, культури. 
ІІІ. Запропонувати Кабінету Міністрів України відновити діяльність Комітету у справах національностей та релігій – 

центрального виконавчого органу, який би координував етнонаціональні та релігійно-церковні процеси в Україні; 
ІV. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією ухвалити «Концепцію державної етномовної політики в Україні», 
внести зміни в мовне законодавство, які сприятимуть утвердженню державного статусу української мови, її поширенню в 
освітньо-інформаційному просторі країни. 

Токар Л.К., Калакура Я.С. 
Секція ІІ. Образ  України  у  світовій  культурі 

26 жовтня 2011 р. відбулося засідання секції «Образ України у світовій культурі» ХХ ювілейної міжнародної 
конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм». На засіданні секції 
були присутні 13 чоловік, головували доктор філософських наук, професор Крисаченко В.С., кандидат філософських наук 
Турпак Н.В. Виступили 8 чоловік. 
      Доктор філософських наук, професор В. Крисаченко зазначив, що у світовій культурі накопичений унікальний досвід щодо 
України, її історії, суспільного життя, ментальності, тому треба вивчати цей досвід, щоб краще пізнати власну державу та її 
народ. В умовах поліетнічності, а також особливого географічного розташування між «Сходом» і «Заходом», зазначив 
головуючий, набуває актуальності спроба пошуку об’єднуючого чинника для сучасного українського  суспільства на умовах 
збереження його локального розмаїття. Для України пошук такого об’єднуючого чинника є особливо актуальним, оскільки вона  
знаходиться на розломі і в точках дотику декількох цивілізацій, як великих, так і локальних. Взаємодія між собою християнської, 
ісламської, євразійської, а в минулі часи також і давньогрецької, римської, візантійської та ще декількох цивілізацій полишила по 
собі пласти і нашарування цінностей різних культур і народів. Неодмінно слід враховувати і те, що у власній історії Україна 
переживає переломний час. Таким чином, мова йде про українську етнополітичну історію як частину всесвітньої історії: з одного 
боку, у всій її самобутності і унікальності, з іншого – в інтегративній взаємодії з іншими світовими цивілізаціями. 
     Своїм досвідом подолання стереотипів стандартного сприйняття України у світі поділився колишній Надзвичайний і 
Повноважний посол України в Румунії  доктор медичних наук, професор Л. Сандуляк.  Лейтмотив його виступу – повага за 
кордоном до нас залежить, насамперед, лише від нас самих. А ще  - підтримка українців за кордоном має стати одним з 
головних пріоритетів не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики України.  
     Провідний науковий співробітник Інституту філософії, кандидат філософських наук С. Бондар у своїй доповіді звернув увагу 
на проблему цивілізаційного значення християнства. В своїй доповіді він відмітив, що Україна змушена робити певний вибір в 
політичній, культурній, духовній стратегії. Щоб робити вибір, треба знати, з чого починалась духовність, і тільки тоді робити 
вибір в загально-цивілізаційному сенсі. 
     Провідний науковий співробітник ННДІУВІ, кандидат філософських наук Турпак Н.В. звернула увагу на проблему 
соціокультурних засад формування глобалістично-цивілізаційного аспекту духовності українців. У зв’язку із цим було відмічено, 
що незважаючи на універсальність глобалістичної проблематики, існує певна традиція її відображення в українській духовно-
світоглядній культурі, зокрема в українському антропокосмізмі М. Холодного, ноосферній концепції В. Вернадського,  що 
доводить важливість цієї сфери знань для сучасного українознавства. 
     Змістовні аналізи підстав і перспектив утвердження українства у світі зробили молоді науковці Інституту О.Дякова та 
М.Коткова. 
     Проректор Переяслав_Хмельницького педагогічного університету ім.. Григорія Сковороди С. Рик звернув увагу на архетипові 
особливості українського менталітету, а його аспірант О. Потужний – на переваги менталітету українців при налагодженні 
толерантних взаємин у сьогочасних стосунках з європейськими сусідами. 
     Аспіранти НУ ім.. Тараса Шевченка О. Походяща, Д. Троцан звернули увагу на особливості вияву духовно-культурних 
архетипів українців в міфології і мистецтві. Кандидат політичних наук О. Дідик розглянула сучасні тенденції розвитку українсько-
польського стратегічного партнерства. 
     Відбулося жваве обговорення доповідей. 
      
     За підсумками роботи секції запропоновано ухвалити наступні положення: 

1. Українознавство – це специфічна синтетична наука про Україну і українство у світовому часопросторі;        
2. Геополітичне розташування України у світовому просторі є вагомою передумовою   унікальних  історичних, 

етнополітичних, культурно-цивілізаційних процесів, які  виявляють образи України і українства  як феноменів світової 
цивілізації;  

3. Відкритість України до світу, її толерантне ставлення до інших народів і культур – це ті риси, які набувають особливо 
важливого значення в умовах глобалізації світу; 

4. У світовій культурі накопичено унікальний світоглядно-теоретичний, історико-політичний досвід щодо України та її 
людності. Тому треба вивчати цей досвід, щоб краще розуміти власну державу; 

5. Необхідно розробляти глобалізаційно-цивілізаційну складову українознавчих досліджень. Адже, хоча глобалізація є 
зальнопланетарним процесом, різні народи йдуть до неї різними шляхами, і навіть по-різному розуміють ці шляхи. 
Різне розуміння глобалізації йде від різних архетипів духовної культури народу, які виявили себе в особливостях його 
душі, ментальності, а також враховує фактор географічного середовища як чинника соціокультурних процесів. 
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Водночас, існує дилема розуміння України як світової, з одного боку, та локальної (регіональної) цивілізації. Існуючи як 
світова в давні часи, під впливом зовнішніх сил поступово перетворювалася у локальну цивілізацію. Тому конче 
необхідною є низка політичних, світоглядних, теоретичних та інших заходів, щоб знову повернути феномену «Україна і 
світове українство» глобальний цивілізаційний статус. 

6. Актуальними для подальших досліджень у зв’язку із вищезазначеним є наступні практичні завдання: осмислення 
історичних витоків цивілізаційних процесів в Україні; дослідження феноменів світової та локальної української 
цивілізації; аналіз шляхів та підвалин консолідації всіх українських етнічних земель  в єдину політичну цілісність та 
діяльності державних утворів українського народу  як світових політичних феноменів; з’ясування ролі України у 
вирішенні глобальних проблем сучасності, дослідження філософії українського антропокосмізму; ноосферної 
концепції В. Вернадського, осмислення динаміки світової та локальної цивілізації в Україні; окреслення орієнтирів 
цивілізаційного вибору України у ХХІ ст. 

7. Результати роботи секції можуть бути корисними для навчальних програм середніх і вищих закладів освіти,  можуть 
використовуватися у наукових інституціях і державних установах. Концептуальні та теоретичні положення можуть 
розширювати арсенал українознавчої науки, можуть сприяти формуванню геополітичного мислення, модернізації 
світоглядної культури українців. 

  В. Крисаченко, Н. Турпак 
 

Секція ІІІ 
Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі 
До участі у роботі секції було заявлено 35 доповідей, з них 24 доповіді заслухано й обговорено. В цілому, учасники 

секційного засідання відзначили високий рівень організації проведення конференції. 
Учасники секції «Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному 

процесі» підтримують думку про необхідність подальшого розвитку наукових досліджень з українознавства та всесвітньої історії. 
Учасники секції внесли такі пропозиції до ухвали конференції: 
1) у зв’язку із збільшенням наукових завдань Національного науково-дослідного інституту українознавства та 

всесвітньої історії пропонується концептуально визначити місце військової історії України в системі українознавства, 
враховуючи всебічний вплив розвитку військової справи на всі сторони буття українського народу з найдавніших часів і до 
сучасності (Сокаль Ігор Іванович (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, перший проректор Міжгалузевого 
Інституту управління МОНМС України); 

2) стати партнером «Дерево життя Соборної України» (Володимир Іванович Підопригора (автор ідеї проекту); 
3) працювати над доповненням інформації для Вікіпедії (Олег Чирков). 

Фігурний Ю.С., Шостак М.В. 
 

Секція IV «Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях» 
 

1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України 
– ввести до інваріантної складової навчальних планів ЗНЗ та ВНЗ предмет «Українознавство»;  
– рекомендувати МОНмолодьспорту України ввести до навчальних програм з підготовки педагогічних кадрів 

навчальної дисципліни «Українознавство;  
– при розробці програм шкільних дисциплін враховувати українознавче спрямування навчально-виховного процесу; 
– включити до переліку програм та посібників рекомендованих МОНмолодьспортом України програму з 

українознавства для 5–12 класів, розроблену науковцями ННДІУВІ; 
– включити до Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» номінацію «Учитель українознавства»; 
– вважати за доцільне створення при педагогічних університетах окремих факультетів і кафедр українознавства; 
– розширити кількість ВНЗ, які готують фахівців за спеціальністю «українознавство»; 
– у видавничих планах МОНмолодьспорту України передбачити видання програм, підручників і посібників з 

українознавства; 
– включити до переліку загальнодержавних конкурсів та олімпіад, переможці яких мають пільги при вступі до ВНЗ, 

Міжнародний конкурс з українознавства; 
– залучати співробітників ННДІУВІ як фахових експертів до роботи комісій з питань розвитку національної освіти та 

науково-методичних різнопрофільних рад МОНмолодьспорту України; 
– особливу увагу звернути на посилення виховного потенціалу освіти, вироблення та впровадження українознавчої 

методології викладання профільних дисциплін; 
– розгорнути науково-просвітницьку діяльність з українознавства; 
– домогтися відновлення та систематичного функціонування на державних теле-, радіоканалах навчально-освітніх 

програм українознавчого спрямування. 
 
2. Національному науково-дослідному інституту українознавства та всесвітньої історії 
– вважати за доцільне поновити роботу дистанційних курсів з українознавства для педагогів України та зарубіжжя. 

Фєсік О.І, Бойко С.М. 
 

Секція V «Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії» 
Секція «Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії» проводила роботу в межах Міжнародної науково-практичної 

конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм», яку проводив 
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії 25-26 жовтня 2011 р. у Києві. Організатором 
роботи секції виступив відділ всесвітньої історії ННДІУВІ. 

Свої заявки на участь у роботі секції подало 18 осіб, у тому числі п’ять співробітників відділу всесвітньої історії ННДІУВІ. 
Доповідь від секції «Проблеми вивчення всесвітньої в Україні» на пленарному засіданні конференції виголосив доктор 
історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського національного університету Газін 
Володимир Прокопович.  

Під час роботи секції було заслухано 10 доповідей, виголошених  науковцями з України, Польщі та Японії, які 
представляли Національний університет «Києво-Могилянська академія», КНУ ім. Т. Шевченка, Наукову бібліотеку імені М. 
Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, університет імені М. Коперника в Торуні, Центральний державний історичний архів України у 
м. Києві, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Хіросімський університет, Центр «Українознавство» 
Товариства «Знання». Доповіді охопили якнайширший спектр дослідницьких та методологічних проблем всесвітньої історії, 
зокрема, тих, які тісно пов’язані з аналогічними проблемами українознавства.    

У своїх наукових доповідях автори звертали увагу на різні аспекти, зокрема на зв'язок досліджень з всесвітньої історії 
та тем, пов’язаних з українознавством. У центрі уваги учасників роботи секції були загальні, подекуди суперечливі, проблеми 
вивчення світової історії в Європі та Україні, питання міжнародних відносин та дипломатії, проблеми історичної антропології, 
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зокрема, проблеми ідентичності та складу освітніх корпорацій, а також питання культурної, релігійної та воєнної історії, 
історіографії.   

У доповідях особливо наголошувалось на важливості вивчення найширшого спектру досліджень всесвітньої історії та 
на нагальній необхідності залучення до наукового обігу нових джерел з всесвітньої історії. Учасники конференції зазначили 
неприйнятність розгляду у межах старих ідеологем проблем, які входять до спектру досліджень всесвітньої історії. Було 
наголошено на необхідності формулювання нових дослідницьких парадигм у вивченні всесвітньої історії. Серед основних 
завдань дослідників всесвітньої історії було названо потребу тісної міждисциплінарної співпраці зі спеціалістами різних галузей 
історії, українознавства та інших наук. Тому було визначено, що засвоєння міждисциплінарних підходів має стати одним із 
основних пріоритетів у вивченні всесвітньої історії.  

Заслухавши та обговоривши доповіді з тематики секції, її учасники, які представляють різні академічні і наукові центри 
в Україні та за кордоном, ухвалили: 

1. Схвалити діяльність та результати роботи секції.     
2. У наукових дослідженнях ННДІУВІ зосередити увагу на глибшому розробленні  тих тем з всесвітньої історії, які або 

залишають поза увагою української і зарубіжної історіографії, або не вивчені всебічно, або потребують кардинального 
переосмислення з точки зору методології та дослідницьких парадигм. Насамперед це теми тотальної та регіональної 
історії (насамперед – Центрально-Східної Європи), соціально-економічної історії, історичної антропології і мікроісторії, 
релігійної та культурної історії, історії ідей. 

3. Вважати за доцільне інтеграцію проблематики історії України до всесвітньої історії та історії міжнародних відносин, а 
також дослідження ролі України та українців у контексті історії зарубіжних країн та міжнародних відносин. З метою 
забезпечення роботи у цьому напрямку пропонуємо підтримати ідею залучення до переліку наукових розробок 
ННДІУВІ тем, які пов’язані з комплексним дослідженням місця і ролі українства в історії зарубіжних країн. Зокрема, це 
теми, як стосуються:  

• законодавчої, культурної та економічної політики іноземних держав щодо української меншини;  
• процесів інтеграції, адаптації та асиміляції українців за кордоном;  
• взаємодії представників української діаспори з політичними, профспілковими, громадськими, релігійними, 

військовими, злочинними організаціями, угрупуваннями та рухами у країні їх проживання; 
• взаємодії української меншини з представниками інших етнічних меншин у країнах їх проживання за межами 

України. 
4. Рекомендувати започаткувати наукове співробітництво ННДІУВІ у галузі якнайширшого спектру наукових досліджень 

із всесвітньої історії, обміну науковою інформацію і літературою з центрами досліджень всесвітньої історії в Україні та 
за кордоном, як-от, з відділом всесвітньої історії Інституту історії України, кафедрами всесвітньої історії та 
міжнародних відносин університетів та академічних інституцій в Україні і за кордоном, зокрема пов’язаних із  вивчення 
регіону Центрально-Східної Європи, Інституту загальної історії РАН тощо.  

5. Розробити коло актуальних тем з всесвітньої історії та запропонувати іншим інституціям, які провадять вивчення 
проблематики всесвітньої історії, організацію спільних дослідницьких проектів, наукових семінарів і конференцій на 
основі запропонованих тем.  

6. Зустрічі фахівців з всесвітньої історії пропонуємо проводити у формі щорічної наукової конференції з всесвітньої 
історії, організованої ННДІУВІ. 

7. Звернутись з клопотанням до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про забезпечення юридичної та 
фінансової підтримки наукового стажування протягом 1-3 місяців щороку співробітників відділу всесвітньої історії 
ННДІУВІ  при центрах досліджень всесвітньої історії за кордоном.  

8. Враховуючи 
• недостатню обізнаність вітчизняних фахівців з комплексом джерельної бази та із здобутками зарубіжної 

історіографії у галузі всесвітньої історії; 
• незадовільний стан видання найактуальніших зарубіжних джерел та історичних праць з всесвітньої історії,  

рекомендувати ННДІУВІ за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України розробити проект видання 
перекладів, забезпечених науковими коментарями, досі не опублікованих українською мовою  джерел з всесвітньої 
історії, а також праць зарубіжних дослідників всесвітньої історії.  

9. Розробити концепцію «Збірника наукових праць ННДІУВІ» з урахуванням висловлених зауважень до підходів у 
вивченні всесвітньо-історичної проблематики:  
• важливості вивчення найширшого спектру досліджень всесвітньої історії; 
• неприйнятність розгляду у межах старих ідеологем проблем, які входять до спектру досліджень всесвітньої 

історії; 
• необхідності формулювання нових дослідницьких парадигм у вивченні всесвітньої історії; 
• засвоєння міждисциплінарних підходів як основних пріоритетів у вивченні всесвітньої історії;  
• нагальній необхідності залучення до наукового обігу нових джерел з всесвітньої історії. 

10. З метою підготовки наукових кадрів та підтримки молодих науковців пропонуємо звернутися до Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України з клопотанням про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі 
ННДІУВІ, ввести додаткову спеціальність – 07.00.02 «всесвітня історія»  з перспективою відкриття при ННДІУВІ 
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій зі всесвітньо-історичної проблематики 
Учасники секції висловили сподівання, що Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство та всесвітня 

історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» сприятиме визначенню кола  дослідницьких інтересів та 
методологічних підходів ННДІУВІ у сфері вивчення проблем всесвітньої історії; сприятиме реалізації задач, поставлених 
учасниками конференції.   

Дідух Л.В. 
Секція VI Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу 

До участі у роботі секції було заявлено 12 доповідей, з них 8 доповідей заслухано й обговорено. 
В цілому, учасники секційного засідання відзначили актуальність наукових досліджень з українознавства та всесвітньої історії, а 
також високий рівень організації проведення конференції. 
Всі доповіді, виголошені на секції, рекомендовані до друку в ж.«Українознавство» та збірнику наукових праць Національного 
науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії 
Учасники секції «Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу» підтримують думку про необхідність 
українознавства як навчальної дисципліни у всіх закладах освіти України і вносить пропозиції до ухвали конференції:  

рекомендувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України формувати освітню політику на основі українознавчої 
філософії, а світову історію розглядати як тло українознавчих досліджень;  

включити до підручників з курсу «Природознавство» розділ «Ноосфера» в концепції В.І.Вернадського; 
включити до навчальних програм поняття «національне природне довкілля» та поглибити вивчення української символіки з 

метою утвердження національних основ самоідентифікації громадян України. 
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Секція відзначає, що внесення змін у структуру ННДІУ значною мірою звузили науково-дослідну діяльність Інституту в сфері 
українознавства. Зокрема, виявилися обмеженими дослідження за одним з провідних концентрів українознавчої науки «Україна 
− природа, екологія». Тим часом до структури інституту включено відділ цивілізаційного генезису України, який має другорядне 
значення для концентру «Україна − природа, екологія».  
У зв’язку з цим учасники конференції від секції № 6 вносять пропозицію врахувати необхідність природничого напряму 
українознавства при затвердженні оновленої структури Інституту. 
Рекомендувати МОНМС України відновити ліцензію на роботу дистанційних курсів з українознавства та всесвітньої історії як 
сучасного елементу освітнього процесу, як дієвого фактора особистісного розвитку та патріотичного виховання громадян 
України й української діаспори.  
Учасники секції № 6 обговорили проблеми реформування науки і освіти в Україні й підтримали звернення громадськості щодо 
бойкотування проведення ІІІ з’їзду освітян України у зв’язку із невідповідністю проголошених реформ в галузі української освіти 
нагальним потребам розвитку науково-освітньої галузі й держави в цілому. 

Дробноход М.І. 
 

Секція VII Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової 
До участі у роботі секції було заявлено 37 доповідей, з них 23 доповіді заслухано й обговорено, серед них виступ 

Певної Олени (Річмонд, Вірджинія, США). Приховане минуле та відновлення пам’яток українського бароко. 
В цілому, учасники секційного засідання відзначили актуальність наукових досліджень з українознавства та всесвітньої 

історії, а також високий рівень організації проведення конференції. 
Всі доповіді, виголошені на секції, рекомендовані до друку в ж.«Українознавство» та збірнику наукових праць 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії 
Учасники секції «Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової» підтримують думку про необхідність 

подальшого розвитку культурологічних досліджень у тісному зв’язку з розвитком українознавства. 
Борисенко В.К. 

 
Секція VIII 

«Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант 
художньої словесності в просторі сучасної освіти і науки» 

У секційному засіданні, дослідницькі напрямні якого були концептуалізовані форматом роботи Міжнародної 
конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм», взяло участь 28 
науковців, які репрезентували різні регіони і міста України – Київ, Дрогобич, Дніпропетровськ. Тематика наукових доповідей 
структурувалася в просторі кількох визначальних напрямних: проблематика формування українознавчої компетентності 
засобами мовної освіти (йшлося як про специфіку викладання української мови, так і про іноземні мови та мови національних 
меншин); шляхи й засоби удосконалення культуромовної компетенції учнів, студентів та викладачів;  наукова концепція 
українознавчого наповнення контенту підручників з української мови; українознавча парадигма аналізу вітчизняної художньої 
словесності у повноті її естетично-жанрових репрезентацій. 

Наслідком обговорення окресленої проблематики стали рекомендації, які учасники роботи секції №8 пропонують 
включити до підсумкової ухвали  Міжнародної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні 
засади наукових парадигм»: 

рекомендувати Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни у Державний стандарт базової і повної середньої 
освіти, виокремивши з освітньої галузі «Мови і літератури» самостійні освітні галузі  – «Українська мова» та «Українська 
література» (нині вони мають статус предметів, а не галузей). Під жодним оглядом не може вважатися прийнятною ситуація, за 
якої в шкільних програмах старших класів кількість годин на вивчення української та зарубіжної літератури є однаковою;  

антипедагогічним і руйнівним для навчально-виховного процесу бачиться українознавцям спроба нівелювати у 
випускному 11 класі курс української літератури, який без жодних на те методологічних підстав має увійти складовою в штучно 
сконструйований предмет «українська і зарубіжна література»; 

у змістових лініях літературного  компонента нині чинної освітньої галузі «Мова та література» (аксіологічній, 
літературознавчій, культурологічній) лінію культурологічну, у такому, як нині контексті – абстрактну і беззмістовну, – замінити на 
українознавчу. Нормативними документами Кабінету Міністрів України визначити українознавчу змістову лінію неодмінною 
педагогічною домінантою для всіх середньошкільних підручників з української мови та літератури. 

Єрмоленко С.Я., Хоменко О.А., Короб А.М. 
 

Секція ІХ Українська ідентичність у глобальних взаємодіях 
Голова: к.філос.н., доц., Кононенко Т.П. 
Секретар: н.с. Таровська О.А. 
У роботі секції взяли участь: 
Гордієнко Дмитро Сергійович (Інститут української археографії та джерелознавства ім.. М.С.Грушевського НАН України). 
«Античний спадок як чинники європейської ідентичності України». 
Ілляхова Марина Володимирівна (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). «Ідентичність у модусах 
темпоральності». 
Ільїна Галина Володимирівна (ННДІУ та всесвітньої історії). «Теорії ідентичностей в українському науковому дискурсі: 
ідентифікація та спрощення». 
Кононенко Тарас Петрович (ННДІУ та всесвітньої історії). «Системні питання дослідження української ідентичності». 
Терлецький Віталій Михайлович (ННДІУ та всесвітньої історії). «Українознавчий вимір поняття «наука» та можливість 
дослідження української ідентичності» 
Таровська Олена Андріївна (ННДІУ та всесвітньої історії). «Українська освіта за кордоном як чинник збереження української 
ідентичності». 
Шкрібляк Петро Васильович (Філія «Гуцульщина» ННДІУ та всесвітньої історії). «Проблеми ідентичності українців Верховини». 
Розглянута проблематика: 

1. Суперечливі стереотипи українського дискурсу про ідентичність 
2. Що таке українська ідентичність і чим вона не є? 
3. Чи має ідентичність демонстративний характер? 
4. Чи можуть партикулярні науки дослідити ідентичність? 

Пропозиції до резолюції: 
1. Створити мовний інструментарій для коректного дослідження української ідентичності. 
2. Розробити Закон про зарубіжне українство. 
3. Затвердити нормативну базу України для проведення дистанційної освіти науковими інституціями. 

Кононенко Т.П. 
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Секція Х  «Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії» 
В роботі секції «Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії» взяли участь представники від Філії ННДІУ 

«Верховина» та Кримської філії, Харкова, Чернівців, Києва та Київської обл. Заслухано й обговорено 6 доповідей, в яких були 
порушені питання, які тематично розкривали такі проблеми: 

1) особливості реалізації українознавчої складової у навчальних дисциплінах, які слухають студенти технічних та 
гуманітарних університетів; 

2) регіональна складова у змісті профільної освіти ЗНЗ. 
Заслухавши та обговоривши проблеми та перспективи підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії, вони 

констатували, що за роки незалежності відбулися істотні зміни в системі підготовки фахівців, ліцензуванні та законодавчо-
нормативному забезпеченні. Разом з тим у цій ланці української освіти є чимало проблем, що негативно позначаються на її 
ефективності. Як наслідок, соціально-економічний розвиток держави відбувається без належного інтелектуального 
забезпечення, практично відсутнє його поєднання з розвитком освіти, науки, технологій, що зумовлює гальмівні, а часом і 
руйнівні процеси в державотворенні, позбавляє цілеспрямованості і зростання ефективності освітньо-наукової галузі, 
призводить до істотних втрат у формуванні людського капіталу та української нації. 

Виявляючи стурбованість наявним станом підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії та української вищої 
освіти і науки в цілому, учасники секції «Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії» вважають за доцільне 
звернутися з пропозиціями:  

1. Поновити Ліцензію МОН України для ННДІУВІ про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців з українознавства. 

2. Включити у Концепцію профільного навчання у старшій школі регіональні складові у змісті освіти та українознавчих 
спецкурсів, оскільки кожен регіон України має свої географічні, природно-кліматичні, культурно-традиційні та ін. особливості, 
які необхідно враховувати не тільки при викладанні профільної освіти, а й при наданні освіти в цілому. 

3. Виходячи із сучасних реалій і перспектив розвитку аграрного сектора ринкової економіки Гуцульського регіону 
України в умовах приватної власності на землю, цілком очевидною постає необхідність створення цілісної системи початкової 
аграрної освіти карпатських горян-гуцулів. Одним із шляхів розв’язання цієї важливої регіональної господарсько-економічної та 
духовно-культурної проблеми Гуцульщини може бути введення у всіх сільських ЗНЗ Гуцульського регіону України профільного 
навчального курсу «Основи гірського господарства Гуцульщини» (автори проекту – старші наукові співробітники філії  ННДІУВІ 
«Гуцульщина» кандидат фізико-математичних наук, Зеленчук І.М. та кандидат історичних наук Зеленчук Я.І.). 

4. Створити у трьох найвисокогірніших районах Гуцульського регіону України (Верховинському, Путильському і 
Рахівському) «Міжшкільних навчально-виробничих комбінати» для теоретичного і практичного навчання учнів традиційних та 
сучасних технологій господарювання на екологічно вразливих гірських землях Українських Карпат.  

5. Висунути клопотання щодо реалізації проекту ННДІУВІ «Рівноправна мовна освіта в Україні» (керівник – кандидат 
філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства Кононенко Т.П.) 
під постійним патронатом президента України. 

6. Просити МОНМС України якнайшвидше затвердити Положення про експертизу дистанційних курсів та Положення 
про післядипломне дистанційне навчання, що були розглянуті та рекомендовані до впровадження нарадами представників 
провідних університетів Україні у 2010 році (у березні та жовтні). 

7. Просити МОНМС України оприлюднити Програму розвитку дистанційного навчання в Україні на найближчі 5-10 
років як найбільш перспективної та ефективної, за визначенням західних університетів, технології навчання.  

8. Просити МОНМС України створити університетам України можливості для розвитку дистанційної освіти та 
впровадження технологій дистанційного навчання у навчальних процес. 

9. Просити МОНМС України розробити та впровадити Положення про дистанційне навчання у середніх навчальних 
закладах. 

10. Сприяти в Україні створенню відкритих електронних ресурсів та розвитку відкритих дистанційних курсів для широких 
верств населення. 

Лукашенко В.В., Варзар Т.М. 
 

Секція ХІ Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном 
У секції взяли участь 21 учасник, з них виступили з доповідями 9 осіб, в т. ч. акад., П.П. Кононенко, Надзвичайний і 

Повноважний Посол Володимир Лакомов, Надзвичайний і Повноважний Посол, к.ф.м. Ігор Осташ, Радник Посольства Канади в 
Україні Грегорі Лемермаєр, Радник Посольства України в Канаді Олена Захарова, Директор Міжнародного Інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою при університеті «Львівська Політехніка», к. пед. н. Ірина Ключковська, к.ф.н. Денис Чернієнко 
(Росія). Також присутніх було ознайомлено з трьома доповідями, які надійшли від учасників із-за кордону, які не змогли приїхати 
на конференцію. Однак взяли в ній участь дистанційно. Це доповіді доктора Сергія Ціпка (Канада), д.і.н. Віталія Дятлова та к.і.н. 
Костянтина Григоричева (Росія) та к.і.н. Анатолія Вяткіна (Росія). Головними темами доповідей та дискусій були: дипломатичні 
місія як кординаційні центри роботи з діаспорою; українська мова та освіта за кордоном. 

В ході обговорення доповідей учасниками секцій були висловлені такі пропозиції: 
1.Ініціювати (підтримати) створення єдиного Всеукраїнського кординаційного центру (комітету) по роботі з діаспорою; 
2.Ініціювати створення наукового періодичного видання з діаспорознавства. 

Гримич М.В. 
 

Секція ХІІ Історичні пам’ятки українознавства в контексті сучасної світової історичної парадигми 
Пропозиції до ухвали конференції «Українознавство та всевсітня історія: теоретико-методологічні засади наукових 

парадигм» від секції 12 «Історичні пам’ятки українознавства в контексті сучасної світової історичної парадигми»: 
1. З метою налагодження тісніших зв’язків із зарубіжними науковими інституціями (зокрема російськими, польськими, 

білоруськими, литовськими) розробити конкретні спільні наукові проекти щодо розроблення джерельних матеріалів з 
українознавства XVI-XVII ст. Йдеться про країни, де знаходиться багато джерел з історії України даного періоду. 

2. Краще поширювати інститутські видання серед закордонних наукових інституцій для ознайомлення з інститутом та 
досягненнями наших науковців. 

3. Підняти питання перед МОНмолодьспорту України про необхідність перегляду змістовного наповнення шкільних 
підручників з історії та підручників з історії для вищих навчальних закладів, враховуючи нові надбання наукових 
інститутів в тому числі  Національного науково-дослідного інституту українознавства та всевсітньої історії з різних 
проблем історичного розвитку України. 

Ворончук І.О. 
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2.3. Підсумкова ухвала Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та 
всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм»  

25–26 жовтня 2011 р. (м. Київ) 
 

Впродовж багатьох віків український талант у духовній, освітній, управлінській, військовій сферах був задіяний по 
всьому світу: канцлери, патріархи, міністри, кардинали, царі, королі, винахідники, інші визначні особистості – їх, народжених в 
Україні, тисячі. Вони стали людським капіталом, інтелектуальним і соціальним ресурсом для інших країн і народів, а 
толерантність українців до представників усіх етнічних груп сприяла народженню та становленню особистостей, імена яких 
вписані в сторінки світової історії, тому чимало вихідців з України проявили себе у різних сферах людської діяльності на всій 
земній кулі. Цивілізаційний внесок багатьох поколінь закордонних українців, які завдяки своїй інтегрованості помітно поширили у 
світовому культурному просторі духовно-інтелектуальні набутки української культури, ще треба осмислити й належно 
поцінувати. Отже, Україна та українці – то явище світової культури, а історія України – закономірна і важлива складова 
всесвітнього історичного процесу. 

Міжнародна науково-практична конференція стала своєрідним підсумком науково-теоретичної і практичної роботи, 
проведеної колективом Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та численним активом науковців-українознавців, учителів і викладачів українознавства в Україні 
й за кордоном.  

За минулі роки на зібраннях міжнародного форуму були всебічно обговорені такі питання: «Роль вищих навчальних 
закладів (інституцій) у розвитку українознавства» (1992); «Українознавство в розбудові держави» (1993); «Українознавство: 
теоретико-методологічні та організаційні проблеми» (1994); «Україна, українство, українознавство – витоки та найдавніша 
історія» (Сімферополь, Алушта, 1995); «Україна, українство, українознавство ХІV–ХVІІІ ст.» (Кіровоград, 1996); «Україна, 
українство, українознавство ХІХ ст.» (1997); «Україна, українство, українознавство ХХ ст.» (1998); «Україна, українство, 
українознавство на межі тисячоліть» (1999); «Українознавство в системі освіти» (2000), «Українознавство – наука самопізнання 
українського народу» (2001), «Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями 
розвитку» (2002), «Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні» (2003), «Соціально-економічні, політичні 
та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства» (2004), «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і 
світі» (Міжнародний конгрес, 2005), «Українська освіта у світовому часопросторі» (міжнародні конгреси 2006, 2007, 2009 років), 
«Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку» (2008). На Міжнародній науково-практичній 
конференції 21–22 жовтня 2010 р. «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» було заслухано майже 100 доповідей 
та повідомлень, у яких розглянуті важливі питання розвитку сучасного гуманітарного простору України та гуманітарного життя 
українців зарубіжжя.  

Великий культурний потенціал України – держави, яка успадкувала культурні традиції Київської Русі, є важливим 
чинником інтеграції України у світовий культурний простір. У зв’язку з цим сьогодні перед центральними органами виконавчої 
влади стоїть низка пріоритетних завдань, виконання яких спрямовано на утвердження України у міжнародному співтоваристві як 
надійного партнера, як демократичної європейської держави з багатими культурними та освітніми традиціями; залучення 
української культури, освіти та науки до європейського культурного, освітнього та наукового простору. Особливий потенціал має 
міжнародне культурно-гуманітарне співробітництво, основними напрямами якого є вдосконалення законодавчої бази 
міжнародного гуманітарного співробітництва, її гармонізація із законодавством ЄС; розроблення договірної бази міжнародного 
гуманітарного співробітництва; участь у роботі міжнародних та міждержавних організацій; максимальне проникнення 
українського культурно-мистецького, освітнього та наукового потенціалу у світове культурне життя, популяризація української 
культури, освіти та науки у світі; забезпечення культурної та освітньої співпраці з закордонним українством. 

Всебічне ознайомлення світової спільноти з надбанням національної культури і мистецтва є важливою складовою 
утвердження позитивного іміджу України, налагодження міждержавного та міжособистісного діалогу, зміцнення культурних 
зв’язків, формування єдиних загальнолюдських цінностей. Засвоєння культурних здобутків у контексті європейських 
цивілізаційних підходів має стати пріоритетним завданням культурної політики сучасної України, реалізація якого слугуватиме 
гарантією збереження національно-культурної ідентичності української нації. Не другорядною залишається необхідність 
широкої інформованості людей з питань цілісного образу української національної культури через систему освіти усіх типів та 
через мас-медіа. Все це сприятиме консолідації нації та державотворчим процесам, а не руйнації духовності. Тому головне 
завдання соціально-гуманітарного блоку державної політики на сьогодні полягає у збереженні довкілля як чинника української 
культури, розвитку духовно-моральних цінностей індивідуума, нації та всіх етнічних груп в Україні.  

Великою помилкою окремих політиків є недооцінювання феноменів мови й культури у розвитку економічних та 
демократичних перетворень. Ці реалії тісно пов’язані між собою, розвиток інноваційних програм має бути спрямований на 
паралельні процеси у розбудові економіки і культури, піднесення культури завжди впливало на економічне зростання. 

Міжнародне співробітництво у сфері освіти в Україні покликане забезпечити інтеграцію національної освіти у 
міжнародний освітній простір. Забезпечення повноправного представництва України у міжнародних форумах, програмах, що 
проводяться під егідою міжнародних організацій, дає змогу підтверджувати на міжнародній арені високий престиж української 
освіти, набувати міжнародного досвіду для впровадження подальших реформ структурного характеру і нових інформаційних 
технологій у сфері освіти. 

Українська діаспора протягом тривалого часу створювала мистецькі, художні й літературні цінності, що сприяли 
подальшому розвитку як європейської, так і світової культури. Вона і сьогодні продовжує опікуватися художньою, історичною, 
мистецькою спадщиною, тим самим пропагуючи імена і твори українських митців та громадсько-політичних діячів України. 
Культурні зв’язки із закордонним українством сприяють збагаченню, урізноманітненню й утвердженню української культури у 
світі. Зміцнення позитивного іміджу України у світовому співтоваристві та забезпечення участі світового українства у процесах 
державотворення в Україні – основа культурної співпраці із закордонним українством. 

У цих проектах враховані: розвиток та популяризація української культури і мистецтва у світі, виховання національно 
зрілого молодого покоління закордонних українців, робота з діаспорою, видання шедеврів українського мистецтва на сучасних 
носіях для розповсюдження серед громад закордонного українства. 

Як відомо, сила держави полягає у людському потенціалі. Сьогодні, на жаль, спостерігається значний відтік 
українських громадян за кордон через соціально-економічні чинники. Тому важливо, щоб українська держава створила гідні 
умови для інтелектуального та творчого розвитку українського народу. З метою зростання історичної свідомості громадян 
України, формування у світі іміджу України як висококультурної держави, що з давніх часів уславилася видатними діячами у 
багатьох сферах життя, учасники конференції рекомендують: 

Звернутися до Президента України та Кабінету Міністрів України з такими пропозиціями: 
1.    Розробити на загальнодержавному рівні цільову програму реформування найважливіших галузей матеріального і 

духовного життя народу. 
2.    В системі заходів по її реалізації особливу увагу звернути на реформування духовної сфери на якісно нових 

українознавчих засадах. 
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3.    При складанні державного бюджетного фінансування особливу увагу звернути на фінансування розвитку науки і 
освіти як нерозривного цілого, вважаючи, що освіта не може розвиватися без проведення наукових досліджень та 
впровадження отриманих результатів в усі сфери суспільного життя. Бажано, щоб 2012 рік став роком науки в Україні. 

4.   Створити при Урядові України комітет мовної політики. 
5.   Організаційно й фінансово підтримати ініціативу ННДІУВІ про впровадження в усі сфери суспільства програм 

сертифікації знань з української мови та українознавства. 
6.   Передбачити відповідальність за публічне зневажливе ставлення до державної мови. 
7.   Ввести посади консультанта з мовних питань на теле- та радіоканалах. 
До Міністерства освіти і науки України:  
1.     При розробленні «Базового навчального плану» для загальноосвітніх та ВНЗ відновити дію положення Постанови 

Кабінету Міністрів України від 5.08.1998 р. про включення до нього українознавства як окремої навчальної дисципліни та 
введення до інваріантної складової навчальних планів ВНЗ і ЗНЗ предмета «Українознавство». Передбачити підготовку 
бакалаврів і магістрів за спеціальністю «українознавство». При цьому особливу увагу звернути на вивчення учнями та 
студентами питань етно-, націєгенезу українців та вивчення проблем інтеграції етнічних меншин в єдиний гуманітарний простір 
України. 

2.     Стимулювати діяльність ВНЗ, які готують фахівців за спеціальністю «українознавство». 
3.     В системі освіти України розгорнути роботу зі створення центрів, кафедр українознавства, які б забезпечували 

систематичну професійну підготовку вчителів українознавства.  
4.     У структурі Міністерства створити спеціальний підрозділ (відділ), який би оперативно вирішував усі питання, 

пов’язані з розвитком українознавства як науки і навчальної дисципліни. 
5.     Розробити структурно-функціональну модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників з українознавства 

ЗНЗ та ВНЗ. У системі Міністерства визначити ВНЗ з підготовки та підвищення кваліфікації вчителів для українських освітніх 
закладів за кордоном. 

6.     Залучати співробітників ННДІУВІ як фахових експертів до роботи комісій з питань розвитку національної освіти та 
науково-методичних різнопрофільних рад МОН України. 

7.     У структурі Міністерства створити окремий підрозділ з національного виховання, який був би відповідальним за 
зміст і методику виховного процесу в закладах освіти, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. 

8.     В планах НДР МОНМС України при проведенні конкурсу наукових проектів передбачити конкурс за напрямом 
«українознавство». 

9.     У видавничих планах Міністерства передбачити видання програм, підручників і посібників з українознавства. 
10.     Враховувати при прийнятті законодавчих документів щодо української освіти зарубіжжя аналітичні дані 

моніторингу освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу закордонних українських навчальних закладів (ЗУНЗ), 
реалізованого в межах проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». 

11.     Ініціювати підготовку та прийняття нормативних документів щодо підсумкового (семестрового й річного) 
контролю рівня навчальних досягнень учнів ЗУНЗ за допомогою інформаційних технологій (в on-line та off-line режимах). 

12.     Підтримати ініціативу ННДІУВІ та МУШ щодо здійснення підвищення кваліфікації педагогів закордонних 
українських навчальних закладів за допомогою як стаціонарної, так і дистанційної освіти; сприяти розробці відповідних 
нормативних документів, які б регламентували порядок урахування результатів навчання на дистанційних курсах підвищення 
кваліфікації для педагогів ЗУНЗ під час атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії.  

13.     З метою урегулювання державної нормативної документації щодо дистанційної освіти в українських та 
закордонних українських загальноосвітніх навчальних закладах розробити положення «Про дистанційне навчання в системі 
загальної середньої освіти»; створити робочу групу для розробки та опрацювання вказаного положення із залученням присутніх 
на конференції провідних українських спеціалістів в галузі освіти, в тому числі – дистанційної. 

14.     Розглянути спільно з керівниками ЗУНЗ кожної країни можливість нормативного врегулювання зарахування 
результатів іспиту з української мови в ЗУНЗ (підтверджених сертифікатом про певний рівень володіння мовою) як іспиту з 
іноземної мови при вступі до вищих навчальних закладів країни мешкання. 

15.     Розглянути питання розробки Закону про стандарт української мови на виконання статті 10 Конституції України. 
16.     Повернути екзамен з української мови як обов’язковий вступний іспит до аспірантури з усіх спеціальностей для 

забезпечення україномовної компетенції майбутніх науковців. 
17.     Ввести спецкурс «Українська наукова мова» до програми підготовки аспірантів з усіх спеціальностей. 
18.     Не допустити усунення екзамену з української мови з практики зовнішнього незалежного оцінювання знань 

випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів України, яка є засобом здобуття фахової освіти у ВНЗ України. 
19.     З метою формування сприятливого українського мовного середовища домогтися систематичного 

функціонування на державних каналах телевізійних навчально-освітніх програм з української мови, літератури, українознавства. 
До Міністерства закордонних справ: 
1.    Розробити Положення про інформаційно-культурний центр при посольствах України, в якому було б передбачено 

форми і механізми співпраці із ЗУНЗ. 
2.    До затвердження Положення сприяти ЗУНЗ у використанні приміщень інформаційно-культурних центрів при 

посольствах в організації навчально-виховного процесу. 
3.    Передбачити відповідальних за юридичне консультування щодо організації діяльності ЗУНЗ в країнах 

перебування українців. 
Національному науково-дослідному інституту українознавства та всесвітньої історії МОНМС України: 
1.     В наукових дослідженнях зосередити увагу на подальшому більш глибокому розробленні концептуальних 

теоретико-методологічних, історичних та історіософських підвалин науки самопізнання та технологій впровадження наукового 
доробку в суспільно-політичне, державне життя, в системи освіти, науки та виховання. 

2.     На базі ННДІУВІ створити постійно діючу структуру (факультет), курси з перепідготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів (викладачів) українознавства та організаторів освітньо-виховного процесу. 

3.     Розробити та запропонувати іншим інституціям, які здійснюють перепідготовку кадрів всіх рівнів і напрямів, курс з 
українознавства як складову освітніх програм.  

    Тільки спільними зусиллями держави, науковців, учителів, викладачів і управлінців усіх рівнів українознавство 
набуде таких необхідних для формування суспільної свідомості й дії динамізму, обширу й глибини.  

    Однією з важливих складових створення позитивного іміджу України у світі є необхідність розвитку і поглиблення 
авторитетності держави та людини, доведення до світової спільноти інформації про культурний, освітній, науковий потенціал 
України. Ми не просто повинні просувати свої інтереси у світ, але й стати цікавими для світу, прагматично-корисними, 
авторитетними. Тому треба розвивати світоглядні цінності українця, які базуються на архетипах національної культури. Треба 
розвивати питання національної освіти, виховання, а також можливості застосування ідейних надбань української духовності в 
глобалізованому світі. Зі свого боку треба бути відкритими до надбань світової культури і цивілізації, вчитися вести 
міжцивілізаційний діалог.  
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    У зв’язку з цим актуальною є подальша підтримка, зокрема фінансова, міжнародного культурно-гуманітарного 
співробітництва України. Вбачається за доцільне в Державному бюджеті України передбачати кошти на пошук, збереження та 

популяризацію матеріальних мистецьких та духовних культурних цінностей, створених світовим українством, а також на 
формування електронного каталогу духовних та культурних надбань українців у світі. 

 
 

РОЗДІЛ 3. Аналітичне осмислення українознавчих наукових форумів 
 

Українознавчі міжнародні наукові форуми (конференції та конгреси) – важливий чинник осягнення цивілізаційного 
феномену України, українців та світового українства в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Юрій Фігурний 
кандидат історичних наук,  
завідувач відділу української етнології ННДІУВІ 
Форум (латинською forum – площа, двір) – центральна площа в містах Стародавнього Риму, на якій відбувалися 

народні збори, влаштовувалися торги і здійснювався суд. У сучасному розумінні – це широкі представницькі збори, як 
наприклад, з’їзд, конференція, конгрес, зібрання тощо [1, 1545]. Так пояснюють цей термін тлумачні енциклопедичні словники. 
Символічно, що традиція публічних зустрічей і обговорень, де надзвичайно важливим є те, щоби кожен бажаючий був почутий і 
висловив своє бачення на ту чи іншу проблему, не тільки збереглася, але і набула свого подальшого розвитку і трансформації в 
поступальному розвої людської спільноти. Проте, з усього різноманіття зібрань і нарад, які проводили зацікавлені представники 
людства за весь час існування цивілізації Homo Sapiens, нас насамперед цікавить їх сегмент пов'язаний передусім з науковою 
діяльністю. Саме такого типу конференції та конгреси почали набувати широкого розповсюдження у другій половині ХІХ і 
протягом ХХ ст. Їх популярність у середовищі фахових вчених можна пояснити, насамперед, спочатку – недостатнім 
комунікативно-інформаційним зв’язком поміж ними (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Але зі вступом людства в 
постіндустріальну фазу свого розвитку, завдячуючи величезним і революційним змінам в усіх сферах життєдіяльності людських 
спільнот, особливо з появою і розповсюдженням всесвітньої мережі Інтернет, супутникового телебачення, стільникового зв’язку 
тощо, для людини загалом і для вченого зокрема стало можливим знаходячись у себе в помешканні, чи у відділі (лабораторії) 
спілкуватися в режимі реального часу (онлайн) з будь-яким своїм колегою незалежно, де він перебуває на даний момент – чи 
вдома, чи на роботі; чи у місті, чи у селі; чи на землі, чи на морі, чи у повітрі, чи навіть у космосі – неважливо, головне щоби він 
був на зв’язку. Ось і тому здавалося, що наукові конференції та конгреси – це пережиток (рудимент) минулого і вони мають 
остаточно зникнути, поступившись місцем онлайн контактам і зібранням учених у світовій павутині, у скайпі тощо. Та цього не 
сталося! Чому? Тому, що такі форуми – це не лише представницький захід і місце, де зібралися ті чи інші представники наукової 
спільноти, а це, насамперед, зібрання однодумців, які не тільки обговорюють заявлену ними проблематику, а і намагаються 
знайти їй позитивне рішення та й практично втілити в життя. Також, ми переконані, що на цих нарадах фахових вчених 
спрацьовує гегелівський закон діалектики, щодо переходу кількості в якість. А саме те, що ця велика кількість вчених 
спілкуючись поміж собою, оприлюднює поміж іншим багато цікавих думок, ідей і пропозицій, які зрештою можуть, і, врешті-решт, 
матеріалізуються у ймовірні наукові відкриття, сміливі концепції й новітні парадигми. Проте, ми зразу ж хочемо наголосити, що 
це – не є правилом, але, разом з тим, це і не є винятком, це лише – підґрунтя, критична маса, яка, можливо, допоможе 
науковцям здійснити прорив у певній галузі наукового пізнання. Всесвіту й людства, чи навпаки, залишиться ще одним 
нереалізованим шансом… Все залежить, на нашу думку, від особистості вченого зокрема й наукової спільноти загалом. 

Саме таким дієвим засобом осягнення глибинної сутності не тільки України, українців і світового українства, а і 
поступального світового розвитку людської цивілізації, стали українознавчі міжнародні наукові форуми (конференції та 
конгреси), які були підготовлені, організовані й проведені вченими-українознавцями впродовж 1992-2011 рр. Ми переконані, що 
майже всі вони стали значними подіями в освітянсько-науковому середовищі нашої Батьківщини, а також мали достатній 
розголос за межами Української держави. Автор упевнений, що кожне з цих професійних наукових зібрань (конференцій, 
конгресів) сприяли, сприятимуть і надалі будуть сприяти у подальшому неупередженому вивченню нагальних українознавчих 
проблем та активно допоможуть все людству осягнути Український Феномен! 

Про важливість дослідження життя і буття України, українців і світового українства в контексті, як всесвітньо-
істоторичного, так і поступально-цивілізаційного розвитку наголошує фундатор новітнього українознавства, доктор філологічних 
наук, професор, академік Петро Кононенко; «Феномен українців, як і інших етносів, зумовлений територією (природою), 
географічним середовищем, але не обмежений ними. Він – явище загальнопланетарне. А це визначає його і характер, і долю та 
історичну місію» [2, 108]. 

Двадцятирічна продуктивна діяльність спочатку Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, 
потім, з 21 червня 2000 р., – Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, з 7 серпня 2009 р. – Національного 
науково-дослідного інституту українознавства, а вже з 10 березня 2011 р. – Національного науково-дослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії стала реальним свідченням інтелектуальної, професійної, патріотичної і державницької 
праці в ім’я України, українців і світового українства. Окрім багаточисельних монографій, книг, брошур, збірників, досліджень і 
публікацій, які оприлюднили вчені-українознавці у 1992-2011 рр., ними також було організовано й успішно здійснено двадцять 
українознавчих Міжнародних наукових форумів (конференцій і конгресів). Особливого розголосу в Україні та поза її межами, 
набули представницькі заходи, які були ініційовані та проведені у місті Києві під керівництвом П. Кононенка, а саме 
Міжнародний конгрес «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (20-21 жовтня 2005 р.) та три Міжнародні 
конгреси «Українська освіта у світовому часопросторі» (перший: 19-21 жовтня 2006 р.; другий: 25-27 жовтня 2007; третій: 21-22 
жовтня 2009 рр.). 

Об’єкт дослідження – розвиток українознавства як цілісної інтегративної науки про Україну, українців і світове українство в 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Предметом нашого дослідження стане, передусім, саме, фаховий аналіз українознавчих 
міжнародних наукових форумів (конференцій і конгресів), які були організовані і проведені вченими-українознавцями впродовж 
1992-2011 рр. як одного з важливих етапів впровадження українознавства у вітчизняний науково-освітянський парадигмальний 
простір, комплексного реформування науки і освіти в Україні та його поступальний розвиток у контексті етнонаціонального 
державотворчого процесу. 

Актуальність вивчення й опрацювання цієї проблематики полягає в тому, щоби спробувати надати виважену оцінку цим 
вагомим зібранням наукової вітчизняної та світової інтелектуальної еліти. 

Щодо новизни нашої наукової розвідки, то, насамперед, вона проявляється в недостатньому аналітичному осмисленні 
здобутків, напрацювань у проведенні та підсумках цих важливих українознавчих зібрань, ось тому ми будемо намагатися в міру 
своїх сил і можливостей ліквідувати ці прогалини. Автором доведено, що V Міжнародним українознавчим форумом було не 
наукове зібрання «Україна, українці, українознавство (XIV-XVIII ст.)», проведене у м. Кіровограді 24–26 жовтня 1996 р. як це 
авторитетно стверджувалося раніше [44, 18], воно було лише круглим столом, а ним стала Міжнародна науково-практична 
конференція «Місце і роль українознавства у реформування національної системи освіти» (м. Київ, 28-30 березня 1996 р.). Ми 
сподіваємося, що отримана нами в процесі дослідження нова наукова інформація допоможе всім зацікавленим цією тематикою 
глибше і повніше усвідомити нагальні українознавчі проблеми. 



 33

Заявлена нами проблема у своєму загальному вигляді має не тільки суто теоретичний, а і прикладний аспекти, тому що 
досліджуючи поставлену перед собою мету, ми не тільки зможемо отримати теоретико-світоглядну інформацію, а, насамперед, 
вирішимо, і для себе, і для вітчизняного соціуму, цілу низку нагально-практичних завдань, щодо підготовки, проведення та 
підведення підсумків українознавчих міжнародних наукових форумів (конференцій та конгресів). Отже, саме в цьому, на наш 
погляд, і полягає зв’язок досліджувальної проблеми із важливими науковими теоретичними та практичними завданнями. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з державного бюджету «Україна і 
світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», керівниками якої є професор 
П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУВІ відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що у своєму українознавчому дослідженні послуговувалися, насамперед, одним з 
головних пошукових методів – принципом історизму, себто об’єктивним вивченням важливості проведення українознавчих 
міжнародних наукових форумів (конференцій та конгресів) для розвитку українознавства як інтегративної науки та українського 
соціуму. Також ми використовуємо у своїй науковій розвідці порівняльно-історичний метод, а саме, коли фахово аналізуємо 
підсумки наукових зібрань та їх значення для розвитку як українознавства. 

Здійснений нами послідовний аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких було започатковано розв’язання даної 
проблеми, і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, що на превеликий жаль, комплексні аналітичні праці з цієї 
проблематики майже відсутні. Ми назвемо лише деякі, які стосуються цієї важливої українознавчої проблематики. Зокрема це: 
Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали І Міжнародної конференції «Роль вищих навчальних 
закладів у розвитку українознавства».– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1993; Пасемко І. З 
Міжнародного форуму українознавців [Про IV українознавчу конференцію «Україна, українці, українознавство (витоки та 
найдавніша історія)», м. Алушта, 24-26.09.1995 р.] // Дивослово. – 1996.– № 3(469). – С. 62; Поклад Н. Українознавство – 
філософія державотворення [Про V українознавчу конференцію «Українознавство в системі освіти», 28-30.03.1996 р.] // 
Українське слово. – 1996.– 4 квітня.– С. 7; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К., 2001; 
Підсумки ХІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції українознавців // Українознавство. – 2003.– Число 1(6).– С. 
66; Ярошинський О. Підсумки ХІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції українознавців // Українознавство. – 
2003.– Число 4(9).– С. 80–82; Ярошинський О. Підсумки ХІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 
українознавців // Українознавство. – 2004.– Число 3-4.– С. 370–371; Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 
2005; Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій. – К., 2005; Кононенко П.П. Українознавство – наука 
любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових праць. – Львів, 2006; Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих 
навчальних закладів. – К., 2006; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому часопросторі. – К.,2007; 
Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007). – К., 2007.– 
Кн. 1; Кононенко П., Кононенко Т. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів «Українська 
освіта у світовому часопросторі» // Українознавство. – 2007.– № 4.– С. 22-37; Кононенко П. Українська освіта у світовому 
часопросторі // Українознавство. – 2007.– № 4.– С. 37-44; Марковська А. ІІ Міжнародний конгрес. Освітнє експозе // 
Українознавство. – 2007.–№ 4.– С. 69-70; Пасемко І. Конгрес ІІ: українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 
2007.–№ 4.– С. 71-73; Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 
жовтня 2007 р.). – К., 2008.– Кн. 2; Кононенко П.П. Українська національна ідея: проблема методології. – К., 2008; 
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українознавство ХХІ століття: проблеми методології і шляхи їх розв’язання. – К., 2008; Українці 
у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К., 2008; Українська освіта у світовому часопросторі: 
Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.). – К., 2009.– Кн. 1.; [Пасемко І.] Українознавство: 
вирішення проблем ХХІ ст. [Про XVII українознавчу конференцію] // Рідна школа (Нью-Йорк).– 2009.– Рік ХХХХVI.– Число 
1(152).– С. 15-20; Гвоздь М. «Хворі» Україною обмінялися досвідом [Про XІХ українознавчу конференцію] // Українське слово. – 
2010.– № 45.– 10-16.11.– С. 13; Фігурний Ю.С. Міжнародні конгреси «Українська освіта у світовому часопросторі» як один із 
важливих етапів впровадження українознавства у вітчизняний освітянський парадигмальний простір, комплексного 
реформування освіти і виховання в Україні та його поступальний розвиток у контексті етнонаціонального державотворчого 
процесу // Українознавство. – 2010.– № 1.– С. 103-111; Ярошинський О.Б. Українознавство в системі освіти і науки: бібліографія 
(1990-2010 рр.). – К., 2010; Ярошинський О.Б. Українознавство в системі освіти і науки: бібліографія (1990-2011 рр.).– 2-ге вид. 
доповн. – К., 2011; Фігурний Ю. Наукові конференції, проведені вченими-українознавцями, як дієвий засіб осягнення нагальних 
проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті реорганізації ННДІУ в ННДІУВІ // Українознавство. – 2011.– № 4(41).– 
С. 171-175 тощо. 

Головна джерельна база нашого українознавчого дослідження, це насамперед Програми всіх двадцяти поважних 
наукових зібрань (див. літературу). Автор цієї праці долучився до діяльності цих Міжнародних українознавчих форумів лише з 
1997 року, коли не тільки став учасником, але безпосередньо був задіяний у їх підготовці та проведенні. Саме тому, для 
об’єктивного вивчення конференцій і конгресів, ми насамперед, використовували інформацію з опублікованих Програм, які для 
нас і стали основним джерелом дослідження. Разом з тим, автор розуміє, що незавжди Програми стовідсотково відображають 
повний склад учасників та остаточну тематику їх виступів (доповідей, повідомлень тощо). Проте, з плином часу і відходом і 
небуття багатьох поважних учасників Міжнародних українознавчих форумів, як М. Брайчевський, О. Горбул, В. Горський, 
Л. Дунаєвська, Я. Ісаєвич, С. Кримський, О. Мишанич, А. Москаленко, І. Курас, А. Погрібний, Й. Сележан, О. Семашко, 
В. Скопенко, В. Стріха, О. Таланчук, М. Чмихов, В. Шевченко та інших знаних дослідників, а також з природною властивістю 
людської пам’яті забувати, саме Програми наукових зібрань стають тими цінними документами, які дають нам змогу 
реконструювати, аналізувати і робити висновки щодо перебігу і наслідків цих важливих і непересічних українознавчих заходів. 

Відбираючи ті чи інші виступи учасників Міжнародних українознавчих форумів, ми насамперед орієнтувалися на їх 
українознавчу проблематику, та на власні суб’єктивні уподобання. Проте, навіть у цьому випадку автор цих рядків намагався 
бути об’єктивним і неупередженим дослідником.  

А тепер ми розглянемо українознавчі міжнародні наукові форуми (конференції та конгреси), які були організовані і 
проведені вченими-українознавцями впродовж 1992-2011 рр.  

Так, 15-17 жовтня 1992 року у місті Києві Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка 
започаткував і провів Міжнародну  конференцію «Роль  вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства». 
Вона розпочалась ще 14.10.1992 р. о 16.00 у Державному музеї літератури України, де відбулася зустріч оргкомітету 
конференції з її учасниками та діячами науки, освіти та мистецтва: «Мета і завдання конференції». У ній брали участь: Юрій 
Мушкетик, Лесь Танюк, Лариса Хоролець, Павло Мовчан, Анатолій Погрібний, Віталій Дончик, Микола Тарасенко, Владлен 
Гончаренко, Олександр Костюк. Офіційне відкриття поважного форуму розпочалося 15 жовтня 1992 року у місті Києві в 
аудиторії Михайла Максимовича (№.329) Червоного корпусу КУ імені Тараса Шевченка. Пленарне засідання тривало з деякими 
перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію ректор університету, академік Віктор Скопенко. Учасникам 
українознавчого форуму було зачитане вітальне слово Президента України Леоніда Кравчука. Згодом виступаючі виголосили 
такі доповіді: професор Петро Кононенко, директор Інституту українознавства «Стан, проблеми, перспективи розвитку 
українознавства»; член-кореспондент АН України Микола Жулннський, державний радник України, віце-президент МАУ 
«Українознавство в системі гуманітарної політики України»; народний депутат Верховної Ради України Іван Драч, голова 
товариства «Україна» «Українська держава і світове українство»; член-кореспондент АН України Павло Кислий, заст. Голови 
Комісії Верховної Ради України з питань освіти і науки «Освітньо-наукова політика Верховної Ради і розвиток українознавства»; 
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академік Петро Таланчук, міністр освіти України «Українознавство в системі середньої і вищої освіти»; академік Віталій 
Русанівський, директор Інституту мовознавства АН України «Роль академічних Інститутів у розвитку українознавства»; 
професор Кадзіо Накаї (Японія) «Українознавство в Японії»; професор Анатолій Москаленко, декан факультету журналістики 
Київського університету ім. Тараса Шевченка «Роль "четвертої влади" у розвитку українознавства»; професор Отар Баканідзе 
(Грузія) «Українознавство в Грузії»; професор  Володимир Євтух (Україна) «Асоціації україністів; особливості роботи в нових 
умовах»; народний артист Анатолій Мокренко, директор Національного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (Україна) 
«Мистецтво і розвій українознавства»; професор Степан Козак (Польща) «Українознавство у Польщі»; генерал-майор 
Володимир Мулява, Міністерство оборони України «Українознавство у формуванні національної армії»; професор Тарас 
Муранівський, ректор Українського університету в Москві «Український університет у Москві: проблеми становлення й 
розвитку»; народний депутат Верховної Ради України Степан Павлюк, директор Інституту народознавства «Етнографічна наука 
України:ретро- та перспективи». В обговоренні доповідей взяли участь: Любомир Винар, професор (США),Тарас Гунчак, 
професор (США), Віктор Коптілов, професор (Франція), Володимир Мокрий, професор (Польща), Ніна Над’ярних, професор 
(Російська федерація), Омелян Пріцак, професор (США), Вячеслав Рагойша, професор (Білорусь), Ярослав Розумний, 
професор (Канада), Іштван Удварі, професор (Угорщина), Мин Цзи, професор (Тайвань), Дмитро Штогрин, професор (США), 
Богдан Ясинський, директор бібліотеки Конгресу (США) [3, 3-7]. 

16 жовтня 1992 р. І українознавчий міжнародний науковий форум працював у секційному режимі. Загалом діяло сім 
секцій. Найбільшою була секція І «Українознавство в гуманітарних інституціях», у зв’язку з цим її учасники розподілили на 
чотири підсекції. Так, перша підсекція «Питання мовознавства і літературознавства» відбувалася в аудиторії № 116, на ній 
головували: Світлана Єрмоленко, Михайло Наєнко, Мікулаш Неврлий, секретар: О. Крекотень. Заслухано було 17 доповідей і 6 
повідомлень. Ми хотіли б виокремити такі виступи науковців, як Мікулаш Неврлий, професор (Чехія) «Українознавство в Чехії і 
Словаччині»; Олесь Білодід, професор (Україна) «Роль рідної мови в освіті й культурі народу»; Август Фенчак, магістр (Польща) 
«Українознавчі дослідження в Перемишлі»; Олександр Чередниченко, професор (Україна) «Мовна інтеграція і мовна культура»; 
Михайло Конончук, доцент (Україна) «Література у вищих навчальних закладах як фактор виховання національної 
самосвідомості». На другій підсекції «Питання фольклору та етнографії» (каб. Шевченкознавства) головували Лідія Дунаєвська, 
доцент й Олена Таланчук, доцент, секретарями були Любов Копаниця і Олександр Гудим-Левкович, заслухали 11 доповідей, 2 
повідомлення. Нашу увагу привернули доповіді таких виступаючих: Олена Таланчук, доцент (Україна) «Про завдання відділення 
фольклору, етнології та національної культури в освітянській діяльності»; Микола Чмихов, професор (Україна) «Археологія і 
космологія в курсі народознавства»; Лідія Дунаєвська, доцент (Україна) «Спеціалізація фольклористики в підготовці 
словесників-українознавців»; Наталка Поклад, науковий співробітник (Україна) «Проблеми народознавчих досліджень 
Українського фольклорно-народознавчого центру»; Сергій Сегеда, доцент (Україна) «Антропологічні дослідження українського 
народу: стан і перспективи». На третій підсекції «Питання культурології» головували Олександр Семашко, доктор філософських 
наук, Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства і Катерина Шудря, доктор філософських наук, секретарями були Сергій 
Грабовський і Оксана Удовиченко та було оприлюднено 16 доповідей і 13 повідомлень. Нашу увагу привернули доповіді таких 
вчених: Юрій Станішевський, професор (Україна) «Роль науки про театр у розвитку українознавства»; Олексій Онищенко, член-
кореспондент АН України, директор ЦНБ ім. В. Вернадського (Україна) «Україніка в фондах центральної академічної бібліотеки: 
стан і перспектива»; Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства (Україна) «Релігія і християнське мистецтво як предмет 
українознавства»; Вадим Скуратівський, кандидат філологічних наук (Україна) «До методології створення цілісної національно-
культурної ретроспективи»; Олександр Семашко, доктор філософських наук (Україна) «Роль соціологічних досліджень в 
розробці курсу української культури». На четвертій підсекції «Проблеми освіти та педагогічних технологій» головували Віталій 
Кононенко, професор, Тамара Усатенко, кандидат філологічних наук, Анатолій Ятченко, кандидат філософських наук, 
секретарями були Тамара Говорун, доцент і Галина Чекмишева та було виголошено 21 доповідь і 16 повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Тамара Усатенко, кандидат філологічних наук (Україна) «Інтегрування змісту знань в 
навчальних закладах – проблема розвитку українознавства»; Арсен Зінченко, доцент, народний депутат Верховної Ради 
України «Краєзнавство як складова частина українознавства»; Юрій Ковалів, кандидат філологічних наук (Україна) «Концепція 
українознавства в системі національної освіти України»; Петро Чучка, професор, Михайло Макара, доцент (Україна) 
«Українознавство в сучасній освіті та науці»; Ганна Скрипник, доцент (Україна) «Українські традиції родинного та релігійного 
виховання, їх зв’язок з сучасністю». На секції ІІ «Українознавство в суспільствознавчих інституціях», де головували Владлен 
Гончаренко, професор, Сергій Сегеда, кандидат історичних наук, Володимир Сергійчик, доктор історичних наук й Анатолій 
Слюсаренко, професор, а секретар – Ніна Світлична, було оприлюднено 17 доповідей і 5 повідомлень. Ми хочемо відзначити 
виступи таких вчених: Леонід Губерський, професор (Україна) «Роль вищої школи в формуванні ідеології української держави»; 
Іван Головінський, професор (США) «Педологія в Європі і розвиткова психологія в Україні в добу терору і партійності»; 
Володимир Потульницький кандидат історичних наук (Україна) «Українознавчі архіви США»; Юрій Муличак, доцент 
(Словаччина) «Розвиток україністики на Пряшівському філософському факультеті університету ім. П. Й. Шафарика»; Марія 
Дмитрієнко доктор історичних наук, Ірина Войцехівська, кандидат історичних наук (Україна) «Роль курсу "Спеціальні історичні 
дисципліни" в сучасному розвитку українознавства». На секції ІІІ «Українознавство в інституціях природничого і технічного 
профілю», де головували: Павло Водоп’янов, професор (Білорусь), Микола Дробноход, професор і Валентин Крисаченко, 
доктор філософських наук, секретар – Леся Ткаченко, було озвучено 19 доповідей і 8 повідомлень. Нашу увагу привернули 
виступи таких доповідачів: Валентин Крисаченко, доктор філософських наук (Україна) «Екологія України ж об’єкт дослідження 
та предмет вивчення»; Ігор Круть, доктор геолого-мінеральних наук (Російська федерація) «Геноцид та екоцид у сучасній історії 
слов'янських та суміжних країн» Анатолій Зеленков, професор, Марина Можейко, доцент (Білорусь) «Про проект антології 
східнослов’янської екологічної ДУМКИ»; Ростислав Омеляшко, головний спеціаліст Мінчорнобиля України «Врятування та 
збереження етнокультурного фонду радіоактивно враженого Полісся»; Василь Стрельченко, професор (Російська федерація) 
«Українські біологи-еволюціоністи в інституціях Санкт-Петербурга». 

На секції IV «Українознавство у вищих економічних навчальних закладах», де головували: Олександр Білон, професор 
(США), Леонід Каніщенко, проесор (Україна) Федір Кислий, доцент (Україна), Володимир Шевченко, доцент (Україна), секретар: 
Лідія Малець (Україна), було виголошено 9 доповідей і 7 повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких дослідників як: 
Леонід Каніщенко, професор, радник міністра освіти України, «Українознавство і розвиток економічної освіти в період 
відродження державності України»; Стефан Забровани, професор (Польща), «Народознавчий аспект в економіці»; Володимир 
Шевченко, доцент (Україна), «Українознавство у вищих навчальних закладах економічного профілю»; Олександр Білон, 
професор (США), «Співпраця центрів українознавства США з Інститутом українознавства при Київському університеті ім. Тараса 
Шевченка»; Андрій Кононенко, доцент (Україна), «Підготовка кадрів економістів України в системі міжнародної інтеграції». 
Секція V «Українознавство в інституціях зарубіжжя», була поділена на дві підсекції. Так, на підсекції 1 «Українознавство Сходу», 
де головували: Отар Баканідзе, професор (Грузія), Тарас Нуранівський, професор (Російська Федерація) і секретар Галина 
Шевченко (Україна), було оприлюднено 10 доповідей і 10 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких вчених, як: Антон 
Горбачовський, професор, Олександр Дун, доцент (Таджикистан), «Україністика в курсі славістичних дисциплін у вищих 
начальних закладах Таджикистану»; Вячеслав Рагойша, професор, Тетяна Кабржицька, доцент (Білорусь), «Українознавство: 
актуальні аспекти (на матеріалі вищих навчальних закладів Білорусі)»; Тофік Гусейнов, професор, Вагіф Султанлі, професор 
(Азербайджан), «Україністика в Бакинському університеті. Погляд у минуле і майбутнє»; Сергій Ісаков, професор (Естонія), 
«Українознавство в Естонії. Потреби і можливості»; Георгій Хлипенко, доцент, Аніса Борубаєва, доцент (Киргизія), 
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«Українознавство в Киргизії». На підсекція 2 «Українознавство Заходу», де головували: Михайло Лесів. професор (Польща), 
Володимир Мельник. кандидат філологічних наук (Україна), Анатолій Ткаченко, кандидат філологічних наук (Україна) і секретар 
Роксана Харчук (Україна), було заслухано 10 доповідей і 9 повідомлень. Нашу увагу привернули виступи: Іштван Удварі, 
професор (Угорщина), «Завдання та проблеми україністики в Угорщині»; Віктор Коптілов, професор (Франція), 
«Українознавство у Франції»; Ярослав Розумний, професор (Канада), «Українознавство в Канаді»; Михайло Роман, професор 
(Словаччина), «Українознавство з Словаччині»; Йон Робчук, професор (Румунія), «Українсько-румунські мовні контакти». На 
секції VI «Українознавство в засобах масової  інформації», де головували: Галина Гримич, доцент (Україна), Володимир 
Здоровега, професор (Україна), Анатолій Москаленко, професор (Україна), секретарі: Ганна Дзюбенко (Україна), Наталія 
Сидоренко (Україна), було оприлюднено 12 доповідей і 7 повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учених, як: 
Анатолій Москаленко, професор (Україна), «Засоби масової інформації напередодні національного відродження»; Анна Савідж, 
професор (США), «Журналістикознавчі студії в університетах США»; Мирослав Чех, редактор журналу «Зустрічі» (Польща), 
«Історична проблематика української преси Польщі»; Ольга Андрієвська, професор (Канада), «Студії української преси в 
канадських інституціях»; Тадеуш Ольшанський, професор (Польща), «Україністика в польських засобах інформації». На секції 
VII «Проблеми та перспективи видання українознавчої літератури», де головували: Ярема Гоян, письменник (Україна), Микола 
Сорока. доцент (Україна), секретар Лада Коломієць (Україна), було виголошено 12 доповідей і 8 повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких доповідачів, як: Анатолій Погрібний, перший заступник міністра освіти України, «Видавнича справа і 
національна освіта»; Сергій Радченко, директор видавництва «Наукова думка» (Україна), «Роль академічного видавництва у 
розвитку української мови»; Мирослава Папєжинська-Турек, професор (Польща), «Українці в «Енциклопедії польської культури 
XX ст.»; Микола Тимошик, головний редактор видавництва «Либідь» при Київському університеті, «Українознавство в книгах 
(видавнича діяльність «Либеді» на терені національного відродження)»; Михайло Зяблюк, головним редактор видавництва 
«Українська енциклопедія (Україна), «Енциклопедія: основні чинники оновлення національного енциклопедичного книговидання 
в світлі проблеми пізнання України зарубіжним світом» [3, 8–33]. 

17 жовтня 1992 року відбувся останній день роботи І Міжнародного українознавчого форуму. На заключному 
пленарному засіданні було оприлюднено 8 доповідей і 6 повідомлень. Серед них ми хочемо виокремити такі виступи: Станіслав 
Лазерник, заступник голови Ради товариства «Україна», «Координація діяльності українознавчих центрів»; Людмила Грицик, 
завідувачка відділення порівняльних досліджень Інституту українознавства, «Наукове українознавство в країнах Сходу»; Лідія 
Терзійська, голова асоціації українознавців (Болгарія), «Українознавство в Болгарії»; Володимир Сергійчук, завідуючий відділом 
Інституту українознавства, «Актуальні проблеми народознавства в Україні»; Дмитро Наливайко, професор (Україна), 
«Порівняльні студії і їх роль у розвитку українознавства»; Федір Кислий, заступник директора Інституту українознавства, 
«Перспективи українознавчих наукових досліджень»; Олександр Чередниченко, професор (Україна), «Проблеми українського 
перекладознавства»; Зінаїда Тархан-Береза, заступник директора Канівського музею Тараса Шевченка, «Роль музеїв у 
розвитку українознавства». В обговоренні взяли участь: Олександр Білон, професор (США), Вікторія Болотіна, доцент (Україна), 
Віктор Китастий, професор (США), Вячеслав Кудін, професор (Україна), Леонід Рудницький, професор (США), Юрій Сергєєв, 
доцент (Україна). Опісля були заслухані доповіді голів секцій та підсекцій та прийнято рекомендації й остаточну ухвалу 
наукового зібрання [3, 34–35]. 

Таким чином, у Програмі Першої Міжнародної конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку 
українознавства» (15–17 жовтня 1992 р., м. Київ), було зафіксовано близько 300 доповідей, повідомлень, виступів тощо 
учасників українознавчого форуму з 21 держави Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, 
Російська Федерація, Білорусь, Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія, Молдова, Болгарія, Естонія, Німеччина, Франція, Грузія, 
Азербайджан, Таджикистан, Киргизія, Тайвань, Японія, Канада і США. Ми переконані, що таке велике представництво світової 
наукової громадськості засвідчив не лише про той резонанс, який викликала ця непересічна подія в середовищі професійних 
вчених, а насамперед, зацікавленість Україною, що рік тому відновила свою суверенну державність; українцями, які пережили у 
ХХ ст. дві світових війни, три голодомори; а також й українознавством, як інтегративною академічною наукою, що неупереджено 
і фахово вивчає Україну, українців і світове українство у світовому цивілізаційному часопросторовому поступальному розвитку. 
Отже, І Міжнародний українознавчий форум професійно окреслив і визначив стан, проблеми та перспективи українознавства в 
кінці Другого і на початку Третього Тисячоліття. 

Знаково, що невдовзі після завершення українознавчого форуму побачила світ важлива наукова праця: 
«Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали І Міжнародної конференції «Роль вищих навчальних 
закладів у розвитку українознавства».– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1993.– 130 с.» Вона 
відкривалася привітанням учасникам конференції Президента України Леоніда Кравчука та складалася з трьох частин – 
«Українознавство: історія, сучасний стан, перспективи»; «Українознавство в системі виховання та освіти» та «Українознавство у 
світі», де було оприлюднено матеріали виступів близько 80 учасників конференції з 16 країн світу [24, 3–7]. Ми переконані, що 
публікація досліджень провідних вчених і викладачів вузів України, педагогів, діячів культури, народних депутатів України, 
представників наукових кіл багатьох держав світу, переконливо засвідчила про успішні перспективи розвитку українознавства. 

ІІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводилась 14-16 жовтня 1993 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство в розбудові держави». Офіційне відкриття поважного форуму розпочалося 14 жовтня 1993 року у місті Києві в 
актовому залі Червоного корпусу КУ імені Тараса Шевченка. Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. 
Урочисто відкрив конференцію ректор Київського університету, академік Віктор Скопенко. Після цього виступаючими було 
оприлюднено 18 доповідей, а саме: професор Петро Кононенко, директор Інституту  українознавства. «Стан сучасного 
українознавства та його завдання в розбудові незалежної держави»; академік Микола Жулинський, віце-прем'єр-міністр 
України. «Українознавство і процеси формування  та здійснення політики незалежної України»; академік Петро Таланчук, 
міністр освіти України. «Досвід і завдання вивчення українознавства в системі вищої і середньої освіти»; академік Петро 
Толочко, віце-президент АН України. «Археологія і проблема українського етногенезу»; Ліна Костенко, Лауреат Держаної премії 
ім. Тараса Шевченка. «Чорнобильські уроки державного будівництва»; академік Іван Дзюба, міністр культури України. «Роль 
культури в національно-державному відродженні України»; академік Ярослав Яцків, голова комітету науки і культури для 
зв'язків з українцями за кордоном. Організаційні і науково-освітні питання зв'язків з українцями діаспори»; професор Дмитро 
Штогрин (США). «Проблеми створення наукового джерелознавства»; народний депутат Верховної Ради України Іван Драч, 
голова товариства «Україна». «Світове українство: шляхи поєднання зусиль у розбудові незалежної української держави»; 
Анатолій Зленко, міністр закордонних справ України. «Українознавство і процеси формування та здійснення зовнішньої політики 
України»; академік Володимир Шинкарук, директор Інституту філософії. Українознавство в Інституті філософії АН України; 
професор Любомир Винар (США). «30-річчя «Українського історика» і розвиток сучасної історичної науки»; член-кореспондент 
АН України Олександр Костюк, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології. «Мистецтвознавство, 
фольклор і етнологія в системі українознавства»; Олександр Ємець, міністр національностей і міграції України. «Національні 
міграційні проблеми в Україні»; член кореспондент АН України Сергій Пирожков, директор Національного Інституту системних 
досліджень. «Демографічний розвиток України: стан та тенденції»; член-кореспондент АН України Павло Сохань, директор 
Інституту української археографії АН України. «Археографія в системі українознавства»; професор Світлана Єрмоленко, зав. 
відділом української мови Інституту українознавства. «Мова і національна культура»; професор  Валерій Биков, директор 
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Інституту системних досліджень Міністерства освіти України. «Програма підготовки й видання підручників для системи освіти 
України» [4, 3–4]. 

15 жовтня 1993 року ІІ Міжнародний українознавчий форум працював у секційному режимі (всього було 16 секцій). 
Секція І «Політико-правові засади утворення української держави» поділялася на дві підсекції. На підсекції І «Правові засади 
державотворення» головували: Владлен Гончаренко (Київ), Аркадій Ткач (Київ), секретар: Оксана Алібекова, було заслухано 10 
доповідей і 8 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Володимир Кульчицький (Львів). Політико-
правові засади відродження національної  державності  України і 1917 –1920 рр.); Олександр Вовк (Київ). До питання про 
формування території Української держави: історія і сучасність; Назар Лесенович (Львів); «Права, за якими судиться 
малоросійський народ» 1743р. – видатна пам’ятка права України (до 250-річчя з часу її створення). На підсекції II «Політичні 
проблеми української держави» головували: Василь Білоус (Київ), Федір Кирилюк (Київ), секретар: Микола Хильки. Було 
заслухано 4 доповіді і 11 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Микола Обушний (Київ). 
Становлення української нації і демократії; Федір Медвідь (Львів). Український етнос і проблеми екології. На секції II 
«Український історик» і проблеми будівництва української держави» головували: Любомир Винар (США), Володимир Сергійчук 
(Київ), секретарі: Валентина Піскун (Київ), Ніна Світлична (Київ), було оприлюднено 6 доповідей і 26 повідомлень. Нашу увагу 
привернули промови таких виступаючих: Євген Штандера (Канада). Літопис УПА як один з напрямків у сучасній українській 
археографії; Володимир Косик (Франція). Україна в другій світовій війні; Володимир Сергійчук  (Київ). Мазепіяна на сторінках 
«Українського історика»; Микола Чмихов (Київ). Культурогенез на території України; Теодор Мацьків (США). Зборівський договір 
в англійських документах. На секції III «Українознавство і економічні проблеми держави» головували: Анатолій Кредисов (Київ), 
Антон Філшенко (Київ), Дмитро Черваньов (Київ), Анатолій Чухно (Київ), секретар: Михайло Обухов (Київ), було заслухано 7 
доповідей, 16 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Олег Кузьмін (Львів). Приватизація як факт 
формування ринкового світогляду українського народу; Юлія Лелюк (Полтава). До питання про роль української історико-
економічної  науки у розв'язанні сучасних економічних проблем; Володимир Шевчук (Київ), Юлія Степанова (Чернівці). 
Парадигма контролю в економічній сфері суспільства у світлі нових українознавчих студій; Андрій Кононенко (Київ). До 
проблеми економічного співробітництва між Україною і Росією. На секції IV «Відродження української культури як державна 
програма» головували: Олександр Федорук (Київ), Олександр Семашко (Київ), Іван Ляшенко (Київ), секретарі: Олена Щербатюк, 
Наталя Цимбалюк, було оприлюднено 14 доповідей і 16 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: 
Олександр Семашко (Київ). Стан української культури та культурна політика в умовах державотворення; Катерина Шудря (Київ). 
Українська культура як чинник національного самоусвідомлення; Юрій Руденко (Київ). Козацька духовність і виховання молоді; 
Ольга Кузнецова (Харків). Естетичне виховання молоді в системі освоєння культури як державна проблема; Сергій тримбач 
(Київ). Кінематограф у системі української держави: ілюзії та реальність. Секція V «Роль літературознавчих і мовознавчих 
досліджень у розвитку українознавства» розподілилася на дві частини, зокрема на: підсекцію І. «Літературознавство», де 
головують: Людмила Грицик (Київ), Володимир Погребенник (Київ), Секретарі: Лада Коломієць (Київ), Раїса Мовчан (Київ), було 
оприлюднено 9 доповідей, 24 повідомлення. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Віктор Коптілов (Франція). 
Українська культура як складова частина зарубіжної культури в національній системі освіти; Степан Козак (Польща). Ідея 
українського національного відродження у польській белетристиці; Яр Славутич (Канада) Проблема творення української 
держави в поезії діаспори; Михайло Роман (Словаччина). Українознавчі дослідження в Словаччині; Вячеслав Рагойша 
(Білорусь). До проблем висвітлення українсько-білоруських літературних взаємовідносин. У свою чергу на підсекції ІІ 
«Мовознавство» головували: Світлана Єрмоленко (Київ), Станіслав Семчинський (Київ), секретарі: Світлана Костянтинова  
(Київ), Олена Щербина (Київ), було виголошено 9 доповідей і 14 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких 
виступаючих: Світлана Єрмоленко (Київ). Мовні знаки національної культури. Предмет українознавства і національна мова; 
Кадзуо Накаї (Японія). Досвід створення підручника з української мови; Віктор Китастий (США). До проблеми українсько-
англійських мовних взаємовідносин; Реваз Хведелідзе (Грузія) Українська мова й література в Грузії; Григорій Халимоненко 
(Київ). Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва. На секція VI «Українознавство і формування 
самосвідомості народу України» головували: Ігор Бичко (Київ), Іван Бойченко (Київ), Леонід Губерський (Київ), Іван Мартинюк 
(Київ), секретарі: Людмила Кришталь (Київ), Ганна Носова (Київ), було оприлюднено 6 доповідей, 19 повідомлень і 24 
фіксованих виступи. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Леонід Губерський (Київ). Формування філософського 
світогляду в університетах України; Сергій Кримський (Київ). Архетипи української ментальності; Вілен Горський (Київ). Історія 
філософії як чинник формування української самосвідомості; Михайло Степико (Київ). Життєвий досвід і самосвідомість в 
ментальності народу України; Тарас Кононенко (Київ). Проблема вивчення філософії та ментальності українського народу. 
Секція VII «Українознавчі дослідження у створенні системи національної науки і освіти» була поділена на частини. На підсекції І. 
«Створення  системи  національної освіти» головували: Віталій Козаков  (Київ), Аркадій  Місуно (Дніпропетровськ) Тамара 
Усатенко (Київ), секретарі: Лариса Суворова (Київ), Анатолій Царенко (Тернопіль), було заслухано 10 доповідей, 27 
повідомлень, в обговоренні взяли участь 7 учасників та був проведений круглий стіл «Школа нової генерації» у складі 12 
дослідників. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Микола Дробноход (Київ). Українознавство  в  системі 
Інституту  підвищення кваліфікації  керівних кадрів освіти; Тамара Усатенко (Київ). Структурування знань у школі нової генерації 
– українській національній школі-родині. На підсекції ІІ «Проблеми розвитку української науки» головували: Олег Пилипчук 
(Київ), Олексій Оніпко (Київ), секретар: Олена Мислива (Київ), було оприлюднено 8 доповідей і 13 повідомлень. Нашу увагу 
привернули промови таких виступаючих: Леонід Токар (Київ). Освіта і наука в козацькій державі; Костянтин Попович (Молдова). 
Проблеми українознавства в системі освіти і науки Молдови; Ганна Яцкевич (Мінськ). Білорусько-литовсько-українські ботанічні 
зв'язки (кінець XVIII – середина XX ст.). На секції VIII «Українська держава і світові  геополітичні процеси: історія і сучасність» 
головували: Тарас Гунчак (США), Володимир Крижанівський (Київ), Анатолій Слюсаренко (Київ), секретарі: Наталя Городня 
(Київ), Ігор Солдатенко (Київ), було заслухано 6 доповідей і 7 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: 
Володимир Крижанівський (Київ). Геополітичний чинник в історії української держави  (до постановки проблеми); Володимир 
Сергійчук (Київ). Ідея Чорноморсько-Балтійського союзу: історія і сучасність; Валерій Солдатенко (Київ). Орієнтири українського 
державотворення у контексті розвитку суспільно-політичних  процесів  революційної доби (березень 1917– січень 1918 рр.); 
Тарас Гунчак (США). Роль архівів у розвитку національної історіографії; Василь Юрчук (Київ). Заснування АН України – 
важливий чинник розвитку українознавства. На секція IX «Українознавство і формування збройних сил України» головували: 
Іван Білас (Київ), Сергій Жуков  (Київ), Володимир Коркодим (Київ), Олександр Скипальський (Київ), секретар: Віктор Клочко 
(Київ), було заслухано 10 доповідей, а також 7 учасників виступили в обговоренні. Нашу увагу привернули промови таких 
виступаючих: Олександр Скипальський (Київ). Національна безпека України в контексті європейської геополітики; Іван Білас 
(Київ). Організаційно-правові  основи становлення  та  розбудови Збройних Сил України: реалії та перспективи; Рональд Пітч 
(Німеччина). Елементи  військової антропології  Клаузевіца  і українська  сучасність; Віктор Клочко (Київ). Військова справа 
давнього населення України (доістор. період); Дмитро Сидорук (Севастополь). Українознавство та його роль у підготовці 
офіцерів-патріотів ВМС України. На секції X «Українознавство і розвиток етнічних процесів в Україні» головували: Олена 
Таланчук (Київ), Сергій Сегеда (Київ), Степан Павлюк (Львів), секретарі: Оксана Шалак (Київ), Анатолій Ціпко (Київ), було 
оприлюднено 7 доповідей і 19 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Валентина Борисенко (Київ). 
Народно-традиційна культура і національна свідомість; Леонід Залізняк (Київ). Україна та прабатьківщина індоєвропейців; 
Вільям Нолл (США). Кобзарське і лірницьке мистецтво в Україні; ЯНУШ Пйонтек (Польща). Антропологія і етногенез східних 
слов'ян; Олександр Кошко (Польща). Перспектива українознавчих студій в Інституті сходознавства. На секції XI «Екологічні 
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знання у процесі творення незалежної Української Держави» головували: Михайло Голубець (Львів), Валентин  Крисаченко 
(Київ), Сергій Мороз (Київ), Микола Тарасенко (Київ), секретарі: Олександр Самарський (Київ), Ірина Грабовська (Київ), було 
заслухано 23 доповіді, а в дискусії взяли участь 28 учасників конференції. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: 
Костянтин Ситник (Київ). Вплив екологічної  ситуації на  перебіг політичних процесів в  Україні; Дмитро Гродзинський (Київ). 
Екологічні  ризики  України: сучасні та  передбачувані; Петро Кононенко (Київ), Георгій Білявський  (Київ), Ольга Брайчевська 
(Київ), Микола Падун (Київ). Етнічні та інтернаціональні аспекти екоконверсії в Україні. (Історичний огляд); Марина Можейко 
(Білорусь). Динаміка сучасної екосвідомості слов'янських народів; Валентин Крисаченко (Київ). Творення держави – екологічний 
дарунок чи тягар для нації? На секції XII «Історичні традиції і формування незалежної зовнішньої політики держави» 
головували: Володимир Буткевич  (Київ), Володимир Денисов (Київ), Юрій Сергеєв (Київ), секретар: Віктор Муравйов. (Київ), 
було заслухано 7 доповідей, 9 повідомлень. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: Іван Ніколаєнко (Київ). 
Проблеми формування зовнішньо-політичної діяльності суверенної України; Ендру Контех (США). Діяльність України у 
підготовці фахівців у галузі зовнішніх зносин для країн Азії, Африки, Латинської Америки; Василь Кириченко (Київ). Значення 
національної ідеї в розбудові Української держави; Дмитро Табачник (Київ). Дипломатична політика України періоду Директорії. 
На секції ХІІІ «Роль преси, телебачення, радіомовлення у розвитку українознавства» головували: Анатолій Москаленко (Київ), 
Володимир Качкан (Київ), секретарі: Олександр Мукомела (Київ), Наталія Сидоренко (Київ), було заслухано 2 доповіді, 12 
повідомлень, а також проведений круглий стіл у складі 10 учасників. Нашу увагу привернули промови таких виступаючих: 
Анатолій Москаленко (Київ). Засоби касової інформації у процесі державотворення; Олександр Мукомела (Київ). Українська 
публіцистика у період становлення державності 1917-19І9 рр.; Григорій Кривошея (Львів). Роль української преси у розбудові 
Збройних Сил України: ретроспективний погляд; Микола Тимошик (Київ). Мовне питання на сторінках української періодики у 
«перебудовний період». На секції XIV «Українознавчі центри в процесі державотворення» головували: Петро Кононенко, Іван 
Драч, Михайло  Конончук, Ярослав Яцків, секретар: Леся Ткаченко, було оприлюднено 8 доповідей і 10 повідомлень. Нашу 
увагу привернули промови таких виступаючих: Отар Баканідзе (Грузія). Українознавчі центри Грузії, Микола Мушинка. 
(Словаччина). Внесок Українського Вільного Університету у розвиток українознавства (1921 – 1945), Галина Кошарська 
(Австралія). Українознавство в Австралії, Володимир Мокрий (Краків). Українознавство в Польщі, Лідія Терзійська (Болгарія). 
Українознавство в Болгарії. Секція XV: «Роль бібліотек, архівів, музеїв у розвитку українознавства» працювала у складі двох 
підрозділів. На підсекції І. «Діяльність бібліотек» головували: Володимир Омельчук (Київ), Анатолій Корнієнко (Київ), секретарі: 
Сергій Зворський (Київ), Віталій Кутик (Львів), було оприлюднено 7 доповідей, 10 повідомлень. Нашу увагу привернули промови 
таких виступаючих: Володимир Омельчук (Київ). Інститут української книги; традиції і сучасність; Мирон Божко (Львів), Віталій 
КУТИК (Львів). Перебудова розділів класифікаційних таблиць та систематичного каталогу з історії України: методологічні 
проблеми; Тамара Тиханкова (Донецьк). Проблеми комплектування бібліотек україномовною літературою. На підсекція II. 
«Архівно-музейна справа» головували: Сергій Гальченко (Київ), Ісай Заславський (Київ), Микола Крячок (Київ), секретарі: 
Наталія Клименко (Київ), Ірина Веремеєва (Київ), було оприлюднено 5 доповідей, 8 повідомлень. Нашу увагу привернули 
промови таких виступаючих: Надія Павловська (Київ). Огляд з історії проведення українізації в 20-30-х роках; Тамара 
Скоробогач (Москва), Ольга Роганова (Москва). Україністика в архівах Москви. На секції XVI «Конфесії України у дослідженнях 
українських релігієзнавців» головували: Анатолій Колодний, Микола Закович, Петро Яроцький, секретар: Олександр Саган, 
було оприлюднено 6 доповідей. Під час роботи секції діяли дві підсекції: «Православ’я в Україні» (головуючі Сергій Здіорук, 
Петро Яроцький, секретар: Олександр Саган) і «Релігійні процеси в Україні» (головуючі: Петро Косуха, Микола Рибачук, 
секретар: Олег Бучма). Загалом на них було заслухано додатково 4 доповіді, 20 повідомлень і 32 фіксованих виступи. Нашу 
увагу привернули промови таких виступаючих: Анатолій Колодний (Київ). Релігієзнавство в контексті українознавчих 
досліджень; Володимир, митрополит УПЦ – Київський патріархат. Проблема національної церкви в демократичній Україні; 
Микола Гордієнко (Російська Федерація). Релігія в контексті політичних відносин країн СНД; Борис Гудзяк (Львів). Методологія 
дослідження церковної історії; Дмитро Степовик (Київ). Процес канонізації української православної автокефалії [4, 5–35]. 

Заключне пленарне засідання відбулося 16 жовтня 1993 року, на якому було заслухано 6 доповідей, а саме: професор 
Анатолій Погрібний, 1-й заступник міністра освіти України. «Закон про мови; стан і перспективи виконання»; професор Тарас 
Гунчак (США). «Програма підготовки наукових видань «Джерела історії України»; професор Богдан Ясинський (США). 
«Українознавство в конгресовій бібліотеці США»; академік Ярослав Ісаєвич, президент МАУ. «Координація діяльності 
українознавчих центрів у розбудові держави»; професор Мин Цзи (Тайвань). «Українознавство в Тайвані»; академік Санта 
Грачотті, Лука Кальві (Італія). «Італійське українознавство». Опісля були заслухані доповіді керівників секцій, обговорені 
найважливіші концептуальні доповіді та прийнято рекомендації підсумкових документів конференції [4, 36]. 

Таким чином, у Програмі Другого Міжнародного українознавчого наукового форуму «Українознавство в розбудові 
держави», який відбувся 14–16 жовтня 1993 р. у м. Києві, було заявлено майже 600 доповідей, повідомлень, фіксованих 
виступів, обговорень учасників конференції з 14 держав Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, 
Польща, Російська Федерація, Білорусь, Словаччина, Молдова, Болгарія, ФРН, Франція, Грузія, Японія, Канада, США і 
Австралія. На нашу думку, таке поважне представництво світової наукової громадськості вкотре засвідчило, що українознавство 
не є віртуальною кабінетною парадигмою, створеною з чиєїсь особистої примхи. Навпаки, воно є важливою інтегративною 
наукою, яка об’єктивно і всебічно досліджує Україну, українців і світове українство як всепланетарний феномен. Тому і 
відновлення української державності на початку 90-х рр. ХХ ст. сприяло покращенню і стабілізації геополітичної та 
геостратегічної ситуації як в Європі, так і в усьому світі. Учасники конференції у своїх виступах переконливо підтвердили 
важливу роль українознавства в розбудові Української державі й ті першочергові завдання, над вирішенням яких треба 
наполегливо працювати як урядовцям, політикам, вченим, освітянам тощо, так і пересічним громадянам України. 

У 1994 році була надрукована важлива наукова праця: «Українознавство в розбудові держави. У трьох книгах. Книга 
перша. Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 14–16 жовтня 1993 року. – Київ, 1994.– 404 с.» 
Вона відкривалася вступним словом учасникам конференції академіка, ректора Київського університету імені Тараса Шевченка 
Віктора Скопенка. В цій праці було оприлюднено матеріали виступів близько 70 учасників конференції. А в анотації до неї 
зазначалося, що в роботі Другого Міжнародного українознавчого наукового форуму «Українознавство в розбудові держави», 
проведеного Інститутом українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, взяли участь понад 500 учених, 
педагогів, державних діячів, представників громадських та культурно-освітніх установ. Загалом, її учасниками стали посланці з 
усіх областей України та 25 держав світу [25, 2]. 

Редколегія планувала видати ще дві книги, але на превеликий жаль, через брак коштів вони не були надруковані. 
ІІІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 

«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводилась 12-14 жовтня 1994 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство: теоретико-методологічні та організаційні проблеми». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
розпочалося 12 жовтня 1994 року у місті Києві в актовому залі Інституту національних відносин і політології. Пленарне засідання 
тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію ректор Київського університету, академік Віктор 
Скопенко. Після цього виступаючими було оприлюднено 10 доповідей, а саме: Кононенко П.П., директор Інституту 
українознавства, академік Академії наук Вищої школи України. «Українознавство: стан і завдання теоретико-методологічних 
досліджень та організаційного забезпечення»; Курас І. Ф., віце-прем'єр України, член-кор. НАН України. «Регіональна політика 
як фактор зміцнення єдності української державності»; Бичко І.В., зав.відділом історії та теорії українознавства, д.філос.н. 
«Філософсько-світоглядні засади українознавства»; Смолій В.А., директор Інституту історії НАН України, член-кор. НАН України. 
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«Підготовка "Історії України": методологія, досвід, перспективи»;; Панібудьласка В.Ф.. д.іст.н., проф. «Проблеми формування 
української державної нації в контексті політичного плюралізму»; Крижанівська В.П., інспектор-методист головного управління 
освіти м.Києва. «Історико-теоретичні та організаційні основи діяльності учительських колективів (асоціацій) в системі 
українознавства»; Попович К.Ф., директор Інституту національних меншин, член-кор. АН Молдови. «Проблеми українознавства 
в Молдові в імперативі часу»; Горський В.С, д.філос.н., проф. «Філософія в системі українознавства»; Стріха В.І., Президент АН 
Вищої школи України, Українська національна школа-родина: проблеми розвитку. «Українознавство в системі Академії наук 
Вищої школи»; Усатенко Т.П., зав.відділом проблем освіти Інституту українознавства, к.філол.н. «Українська національна 
школа-родина: проблеми розвитку». В обговоренні виступили: Ісаєвич Я.Д. – академік НАН України, Тарасенко М.Ф. – 
професор, Брайчевський М.Ю. – член-кор. НАН України, Надольний І.Ф. – професор, Сазоненко Г.С. – директор ліцею, Сербін 
Роман (Канада) – професор, Кононенко В.І. – академік Академії педагогічних наук України, Стельмахович М.Г. – академік 
Академії педагогічних наук України, Попович М.В. – член-кор. НАН України [5, 1–4]. 

13 жовтня 1994 конференція працювала в секційному режимі, так секція І «Теоретико – методологічні та світоглядні 
проблеми українознавства» була розподілена на дві частини. Підсекцією І «Методологічні проблеми українознавства» керували: 
БИЧКО І.В., д.філос.н., Бойченко І.В., д.філос.н., секретар: Носова Г.Ю., к.філос.н. На ній було виголошено 8 доповідей і 8 
повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Бичко І.В. д.філос.н. «Українознавство: специфіка 
методологічних підходів»; Бойченко І.В., д.філос.н. «Цивілізаційний процес: закономірності і особливості перебігу в Україні»; 
Жмир В.Ф., заст.гол.ред-ра ж. «Філософська і соціальна думка». Українознавство: спроба понятійного визначення»; Надольний 
М.І., к.філос.н. «Дослідження потреб та інтересів: українознавчий вимір»; Кононенко Т.П., к.філос.н. «Історичні типи спілкування: 
українознавчий аспект». Підсекцією ІІ «Філософсько-світоглядні проблеми українознавства» керували: Андрущенко В.П., 
д.філос.н., Крисаченко В.С., д.філос.н., Сидоренко М.М., д.філос.н., секретарі: Грабовська І.М., к.філос.н., Удовиченко О.О., 
м.н.с. На ній було виголошено 11 доповідей і 14 повідомлень та в їх обговоренні взяли участь 6 вчених. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Крисаченко В.С., д.філос.н. «Теоретико-методологічні парадигми українознавства»; Андрущенко В.П., 
д.філос.н. «Державно-політичні підвалини українознавства»; Зелєнков А.І., д.філос.н., Можейко М.О., к.філос.н. (Білорусь) «До 
проблеми порівняльної характеристики світоглядних архетипів східнослов'янських народів»; Грабовська І.М., к.філос.н. 
«Українська-ідея сьогодні: міфотворчість чи націософія»; Грабовський СІ., м.н.с. «Український міф – українська мрія – 
українська ідея». На секції ІІ «Українознавство як теоретико-методологічна база реформування освіти» керували: Зязюн І.А., 
академ.АПН., Семенкж Г.Ф., д.філолог.н., Усатенко Т.П., к.філолог.н., секретарі: Мартинюк І.В., к.філос.н., Поклад Н.І., н.с. На 
ній було виголошено 12 доповідей і 20 повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Зязюн І.А., акад. АПН. 
«Історія професійної освіти в Україні і розвиток українознавства»; Семенюк Г.Ф., д.філол.н. «Зміст освіти й українознавство»; 
Галаган В.Я., д.і.н. «Деякі історико-методологічні питання, викладання українознавства в вищих навчальних закладах України»; 
Руденко Ю Д., к.пед.н. «Шляхи відродження козацької лицарської педагогіки»; Мартинюк І.В., к.філос.н. «Українознавство – 
методологічна основа національного виховання». Також в рамках цієї секції був проведений Круглий стіл – «Валеологія в 
системі освіти» (керівники: Мовчанюк Б.О., Пиріг Л.А.), в обговоренні проблеми взяли участь 12 дослідників. На секції ІІІ  
«Українознавство і проблеми перебудови науки» керували: Оніпко О.Ф., д.т.н., Пилипчук О.Я., л.біол.н., Токар Л.К., к.і.н., 
секретар: Лисак Л.Г. На ній було виголошено 10 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Оніпко О.Ф., д.т.н. 
«Актуальні проблеми реформування української науки»; Токар Л.К., к.і.н. «До питання створення системи наукового джерело 
українознавства»; Пилипчук О.Я., д.біол н. «Інтеграція природничих наук і сучасне світобачення українців»; Борисенко В.Й., 
д.і.н. «Проблеми розвитку історичної науки на сучасному етапі». На секції IV «Національна культура як предмет українознавчих 
досліджень» керували: Коновець О.Ф., канд.філол.н., Семашко О.М., докт.філос.н., секретарі: Щербатюк О.В., 
канд.філос.н.,Вертіль І.В., канд.філос.н. На ній було виголошено 15 доповідей і 30 повідомлень. Нашу увагу привернули виступи 
таких науковців: Семашко О.М., д.філос.н. «Національна культура в системі українознавства»; Кримський С.Б., д.філос.н. 
«Метод архетипів в дослідженні української духовної культури»; Попович М.В., чл.-кор. НАН «України Національна культури і 
культура націй»; Коновець О Ф., к.філол.н. «Історичні парадигми української національної культури»; Головацькнй І.Д., д.біол.н. 
«НТШ та його внесок у розвиток національної культури». На секції V «Українознавство і сучасні етнонаціональні та 
етнополітичні процеси» керували: Панібудьласка В.Ф., д.іст.н., Панчук М.І., д.іст.н., секретар: Губськнй С.І., м.н.с. На ній було 
виголошено 10 доповідей і 3 повідомлення та в обговоренні взяли участь 3 учасників. Нашу увагу привернули виступи таких 
науковців: Кресіна І.О., к.філос.н. «Проблеми формування національної самосвідомості в умовах українського 
державотворення»; Римаренко Ю.І., д.філос.н. «Національне буття в контексті українського державотворення»; Чумак Б.А., 
к.іст.н. «Українознавство в контексті сучасної етнополітичної ситуації в Криму»; Чирков О.А., м.н.с. «Етнічні українці в українській 
державі: стан та перспективи»; Обушний М.І., к.іст.н. «До питання генези українського націоналізму». На секції VI «Процес 
становлення і розвитку українознавства як об'єкт історичного дослідження» керували: Солдатенко В.Ф., д.іст.н., Пиріг, д.іст.н., 
секретар: Верменич Я.В., к.іст.н. На ній було виголошено 10 доповідей і в обговоренні взяли участь 9 учасників. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Солдатенко В.Ф., д.іст.н. «Еволюція поглядів В. К.Винниченка на концепцію української 
революції (1917-1920 рр.)»; Гошуляк І.А., к.іст.н. «Соборність України в XX ст.: актуальні завдання вивчення проблеми»; Пиріг 
Р.Я.. д.іст.н. «Деякі проблеми розвитку сучасного вітчизняного грушевськознавства»; Нагорна Л.П., д.іст.н. «Проблема 
українознавства у творчій спадщині С.Л.Рудницького»; Кучер В.І., д.іст.н. «Сучасні оцінки ідейних засад діяльності ОУН-УПА». 
Секція VII «Проблеми словесності в системі українознавства», де керували: Погребенник В.Ф., д.філол.н., Грицик Л.Б., 
д.філол.н., Єрмоленко С.Я., д.філол.н., секретарі: Мовчан Р.Б., к.філол.н., Коломієць Л.В., к.філол.н., була поділена на дві 
підсекції На спільному засіданні було виголошено 10 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Баканідзе О., 
проф. (Грузія), Гусейнов Т, проф. (Азербайджан), Грицик Л., проф. (Київ). «Зарубіжне українознавство: проблеми 
літературознавчих досліджень у країнах Закавказзя»; Погребенник В.А., д.філол.н. «Теоретичні проблеми естетичної співдії 
двох концентрів української словесності»; Єрмоленко С.Я., д.філол.н. «Національно-мовна свідомість і психолінгвістичні умови 
спілкування»; Грищенко А.П., д.філол.н. «Мовна ситуація і функції державної мови»; Качкан В.А., д.філол.н., акад.АН вищої 
школи України. «Українознавство Ярослава та Святослава Гординських». На підсекції І «Художня література як чинник 
українознавства» і підсекції ІІ «Мова в контексті освіти і культури» було виголошено 28 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Мовчан Р.В., к.філол.н. «Українознавчі проблеми в романі Ю. Яновського "Чотири шаблі"»; Ярмолюк 
Г.Б., аспірантка. «Мігель Сервантес та Григорій Сковорода: до проблеми вивчення європейських літературних зв’язків»; Мацько 
Л.І., д.філол.н. Українознавчий компонент у шкільних та вузівських підручниках»; Халимоненко Г.І., к.філол.н «Українсько-
тюркські етнополітичні процеси: погляд в минуле через сучасність»; Наливайко С.І. «Індійські дані як джерело нового погляду на 
деякі давньоукраїнські реалії». Секція XVIII «Проблеми етногенезу та духовного розвитку українського народу», якою керували: 
Баран В.Д., д.іст.н., Таланчук О.М., к.філол.н., Залізняк Л.Л., д.іст.н. була розподілена на дві частини. На підсекції І «Проблеми 
етногенезу українського народу» і підсекції ІІ «Проблеми духовного розвитку українського народу» було виголошено 21 доповідь 
і в обговоренні взяли участь 6 учасників. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Баран В.Д., д.іст.н. «Походження 
українців у світі слав’яногенезу»; Залізняк Л.Л., д.іст.н. «Походження індоєвропейської сім'ї народів і ентогенез українців»; 
Телегін Д.Я., д.іст.н. «Чи були Трипільці генетичними пращурами українського народу?»; Отрощенко В.В., к.іст.н. «Місце індо-
іранських племен в стародавній історії України»; Моця О.П., д.іст.н. «Київська Русь та проблема походження українців»; 
Дунаєвська Л.Ф., к.філол.н. «Народно-поетична та міфологічна образність у формуванні духовного мислення українських 
письменників XIX ст.»; Грица С.Й., д.мист.н. «Про два часо-просторові виміри в народній творчості (на матеріалі українського 
фольклору)»; Копаниця Л.М., к.філол.н., доц. «Стан і перспективи розвитку української етнографічної науки»; Таланчук О.М., 
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к.філол.н., доц. «Специфіка викладання українознавства (світоглядних основ народнопоетичної творчості) на неспеціальних 
факультетах»; П'ятницька І.С., аспірантка. «Етнологічний аспект вивчення музично-фольклористичної діяльності М.Лисенка». 
На секції ІХ «Українознавчі центри: досвід організації, діяльності та проблеми розвитку» керували: Кононенко П.П., академік 
Академії наук Вищої школи України, Конончук М.М.. к.філол.н., секретар: Краснодемська І.Й., м.н.с. Було виголошено 6 
доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Шкрібляк П.В., к.філол.н. «Основні аспекти і напрями роботи 
новоствореної філії Інституту українознавства "Гуцульщина"»; Дробноход М.І., д.філол.н. «Українознавство в закладах 
післядипломної освіти»; Індутна Н.Є., к.іст.н. «Завдання і перспективи розвитку зв'язків Інституту українознавства КУ імені 
Тараса Шевченка з українознавчими закордонними осередками»; Конончук М.М., к.філол.н. «Зв'язки Інституту українознавства, 
українознавчих центрів України та діаспори: проблеми та перспективи»; Усатенко Т.П., к.філол.н. «Науково-теоретичні 
проблеми та практичні кроки по впровадженню в систему освіти програми експерименту – українська національна школа-
родина». Також був проведений круглий стіл «М.О.Максимович і розвиток українознавства (до 190-річчя від дня народження 
вченого)», де керували: Заславський І.Я., д.філол.н, секретар: Кірик Л.М. На ньому було виголошено 10 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Заславський І.Я., д.філол.н. «М.О.Максимович – видатний український вчений-
енциклопедист»; Гуменюк Т.К., к.філос.н. «Логіка естетики як логіка історії: до проблеми історизму у філософсько-естетичній 
спадщині Михайла Максимовича»; Корнійчук М.А., зав. експозиційним відділом «Музею Т.Г.Шевченка. Про творчі взаємовпливи 
Максимовича і Шевченка (книжки М.Максимовича в особистій бібліотеці Тараса Шевченка)»; Кононенко В.І., акад. АПН. «Досвід, 
проблеми і деякі особливості діяльності Прикарпатського українознавчого центру»; Орліченко О.П., Семенова Л.М. головні 
бібліографи Наук. бібліотеки Київського університету. «Про укладення бібліографії творів М.О.Максимовича і літератури про 
нього» [5, 5–22]. 

14 жовтня 1994 року відбулося заключне пленарне засідання конференції. На ньому було заслухано 3 наукові 
доповіді: Філіпчук Г.Г., голова комісії Верховної Ради з питань екологічної політики. «Українознавство і формування екологічної 
культури»; Рагойша В.П., професор (Білорусь). «Українознавство в Білорусі»; Головченко Г.Т., к.техн.н. «Регіональний 
університет "Харківський колегіум": концептуальні засади створення і діяльності». А також оприлюднено доповіді голів секцій та 
було прийнято рекомендації поважного зібрання вчених-українознавців. 

Таким чином, у Програмі Третього Міжнародного українознавчого наукового форуму «Українознавство: теоретико-
методологічні та організаційні проблеми», який відбувся 12–14 жовтня 1994 р. у м. Києві, було зафіксовано близько 300 
доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників конференції з 7 держав Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, 
як: Україна, Польща, Російська Федерація, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Канада. Під час роботи пленарних, секційних 
засідань та круглих столів учасниками конфнренції розглядалися та аналізувалися теоретико-методологічні та організаційні 
проблеми становлення і розвитку українознавства як інтегративної й цілісної науки про Україну, українуців і світове українство. 
Зрештою, учасники форуму погодилися, що подальшого успішного розвою українознавства і в системі освіти, і в системах науки 
та культури, воно конче потребує фундаментального теоретико-методологічного, організаційного, фінансового і кадрового 
забезпечення [26, 4]. 

Через деякий час після завершення конференції побачив світ «Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: 
Українознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 1994.– Випуск 1.– 208 с.», в якому були 
оприлюднені «Рекомендації» Третього Міжнародного українознавчого наукового форуму [26, 3–7]. 

IV українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 24-26 вересня 1995 року, де обговорювалася проблема 
«Україна, українці, українознавство (витоки та найдавніша історія)». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
розпочалося 24 вересня 1995 року у місті Алушта. Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто 
відкрили конференцію ректор Київського університету, академік НАН України Віктор Скопенко та ректор Сімферопольського 
державного університету, професор В.Г. Сидякін. Після цього виступаючими було оприлюднено 12 доповідей, а саме: 
Кононенко П.П., директор Інституту українознавства, д-р філол. наук, академік АН Вищої школу «України Україна, українство, 
українознавство: принципи історизму у вивченні і висвітленні»; Курас І. Ф., віце-прем’єр кабінету міністрів України, академік НАН 
України «Загальнонаціональні та регіональні інтереси України: історичний досвід і сучасні проблеми»; Згуровський М. 3., міністр 
освіти, академік НАН України «Українознавство у системі освіти»; Смолій В. А., директор Інституту історії України, академік НАН 
України «Про концептуальні засади у підході до вивчення та висвітлення проблеми формування українського етносу»; 
Пирожков С. І., директор Національного інституту стратегічних досліджень, член-кореспондент НАН України «Проблеми 
розвитку людини у процесі становлення незалежної української держави»; Кремінь В.Г., керівник служби  гуманітарної політики 
Президента України, д-р філос. наук «Українознавство у системі гуманітарної політики України»; Драч І. Ф., голова т-ва 
«Україна» «Україна: проблеми внутрішнього і міжнародного розвитку»; Баран В. Д., член-кореспондент НАН України «Українці у 
контексті розвитку слов'янських племен»; Семашко О.М., д-р філос. наук «Соціально-історична своєрідність формування 
української культури до XV ст. та спадкоємність розвитку її традицій»; Бичко І. В., д-р філос. наук «Формування українського 
світоглядного менталітету у культурно-історичному процесі X– XV ст.»; Горський В. М., д-р філос. наук «Ідеали та символи 
української культури княжої доби»; Лук'яненко А.Г., голова української ланки Всесвітньої асоціації за демократію і свободу 
«Розвиток України як нової демократичної держави» [6, 3–4]. 

25 вересня 1995 року конференція працювала у секційному режимі. Секцією І «Територія і етноси України: взаємодія у 
процесі розвитку» керували: Баран В. Д., член-кореспондент НАН України, Залізняк Л. Л., д-р іст. наук, секретар: Гудим-
Левкович О. М., н. с. На ній було виголошено 14 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Терпиловський Р. 
В., д-р іст. наук «Венеди — давньослов'янське населення»; Моця О.Д., д-р іст. наук «Етнічний склад населення Київської 
держави за поховальними пам'ятками»; Залізняк Л. Л., д-р іст. наук «Чи були трипільці та праарійці пращурами українців»; Івакін 
Г.Ю., канд. іст. наук «Становище Києва та центральних українських земель у другій половині XIII–XIV ст.»; Сегеда С.П., канд. 
іст. наук «Населення Київської Русі за даними антропології». На секції ІІ «Самосвідомість українців: до джерел і найважливіших 
чинників формування» керували: Бичка І. В., д-р філос. наук, Крисаченко В.С., д-р філос. наук, секретар: Піскун В. М., н. с., було 
виголошено 9 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Крисаченко В. С., д-р філос. наук «Образ України як 
геополітичної реальності в античній культурі»; Медвідь Ф.М., канд. філос. наук «Українська національна свідомість:  витоки та 
ґенеза»; Воропаєва Т. М., ст. н. с. «Ментальність українців: до витоків формування»; Піскун В. М., н. с. «Роль культурної 
спадщини у формуванні духовних цінностей та світогляду українського народу»; Вертіль І. В., канд. філос. наук «Філософсько-
методологічні проблеми української національної культури стародавніх часів і раннього середньовіччя». На секції ІІІ 
«Соціально-економічні та правові стосунки та міжнародні зв'язки в історії української держави» керували: Гончаренко В. Г., д-р 
юрид. наук, Індутна Н. Є., канд. іст. наук, Козюбра М. І., д-р юрид. наук, секретар: Пасемко  І. П., ст. н. с. було виголошено 7 
доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Ульянівський В. І., канд. іст. наук «Соціально-економічні та правові 
стосунки Київської Русі»; Папенко Н.С., канд. іст. наук «Київська Русь і Німеччина у X столітті»; Індутна Н. Є., канд. іст. наук 
«Культурні зв'язки Київської Русі та Західної Європи IX–ХІV ст.»; Пасемко І. П., ст. н. с. «Процеси міграції людності Київської Русі 
та утворення Галицько-Волинської держави»; Галушко К.К., голова студ. наукового т-ва Київського ун-ту ім. Т. Шевченка «Давня 
Русь у дослідженнях учених української діаспори». На секції IV «Українська державність: зародження та перші етапи 
становлення» керували: Смолій В. А., академік НАН України, Панібудьласка В. Ф., д-р іст. наук, Горбул О. Д., д-р іст. наук, 
секретар: Чирков О. А., м. н. с. було виголошено 12 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Горбул О.Д., д-
р іст. наук «Київська Русь: до питання про витоки української державницької ідеї»; Панібудьласка В. Ф., д-р іст. наук «Проблема 
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походження українського етносу та деякі сучасні етнічні теорії»; Велігодський В.М. канд. іст. наук «До питання про періодизацію 
становлення української державності»; Шевчук В.Я., д-р іст. наук «Правові основи Київсько-руської держави»; Чирков О. А., м. н. 
с. «Територія Русі та сучасні кордони України». На секції V «Наука, освіта, культура Київської Русі і сучасні проблеми їх 
вивчення» керували: Єрмоленко С. Я., д-р філол. наук, Коновець О. Ф,, д-р іст. наук, Усатенко Т.П., канд. філол. наук, секретар: 
Вертіль І.Б., канд. філос. наук, було виголошено 18 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Півторак Г.П., д-
р філол.  наук «Мовна ситуація у Київській Русі та проблема давньоруської мови»; Мацько Л.І., д-р філол. наук «Традиції мовної 
освіти доби Київської Русі та їх використання у сучасній національній школі»; Таланчук О.М., канд. філол. наук 
«Давньослов'янські  культи з українській народно-поетичній творчості»; Погребенник В.Ф, д-р філол. наук «Давня Україна і 
українці у художньому моделюванні П. Куліша»; Мойсієнко А.К., канд. філол. наук «Проблема літературної мови Київської Русі з 
українському мовознавстві початку XX ст.» На секції VI «Джерельна база та історіографія українознавства» керували: 
Кононенко П. П., д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, Токар Л. К., канд. іст. Наук, секретар: Чишко В. С., канд. іст. 
наук., було виголошено 10 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Кононенко П.П., д-р філол. наук, акад. 
АН Вищої школи «До проблеми історіографії викладання українознавства у навчальних закладах»; Котляр М.Ф., член-
кореспондент НАН України «Галицько-Волинський літопис – важливе джерело вивчення давньої історії України»; Токар Л.К., 
канд. іст. наук «Створення наукової системи джерелознавства як важлива передумова дослідження та значення проблем 
українознавства»; Толочко О.П., канд. іст. наук «Густинський літопис – пам'ятка української історіографії XVII ст.»; Калакура 
Я.С., д-р іст. наук «Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства». Також на конференції було оприлюднено 23 доповіді. 
Нашу увагу привернули виступи таких вчених: Ісаєвич Я.Д., академік НАН України «Міжнародна асоціація Україністів: стан, 
перспективи»; Жуковський А. (Франція), академік НАН України «Українська енциклопедія французькою мовою»; Федоренко Є. 
(США), д-р філософії «Українознавчі освітні центри США»; Рудницький А. (США), академік НАН України «Наукові українознавчі 
дослідження у діаспорі»; Онищепко О.С, член-кореспондент НАН України «Українознавство: проблеми створення повної 
національної бібліографії»; Погрібний А. Г., д-р філол. наук «Актуальні питання вивчення української літератури княжої доби у 
контексті світового літературного процесу»; Остапчук В. (США.), д-р філософії «Козаки і Крим»; Макара В.А., член-кореспондент 
НАН України «Зародження природничо-технічних знань в Україні: традиції розвитку науки у Київському університеті»; Коротя-
Ковальська В. П., н. с, заслужена артистка України «Календарно-обрядова пісенна творчість доби Київської Русі як джерело 
українознавства»; Конверський А. Є., д-р філос. наук «Філософські основи українознавства» [6, 4–11]. 

26 вересня 1995 року спочатку відбувся круглий стіл «Крим в історії України», де головували: Кононенко П. П., д-р 
філол. наук, Сидякін В. Г., проф., Погрібний А. Г., д-р філол. наук, Сергійчук В. І., д-р іст. наук. На ньому було виголошено 12 
доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Семашко О. М., д-р філос. наук «Соціокультурні характеристики 
населення Криму у контексті державотворчих процесів з Україні»; Дашкевич Я. Р., д-р іст. наук «Українсько-кримські зв'язки у 
період Київської Русі»; Сергійчук В. І., д-р іст. наук «Українізація Чорноморського флоту у 1917–1919 рр.: історичний досвід та 
сучасні паралелі»; Якимович Б. З., канд. іст. наук «Українське військо у Криму у 1918 році»; Григорієв В. В., канд. іст. наук 
«Українці у Криму: історико-етнографічний аспект». Після завершення круглого столу розпочалось заключне пленарне 
засідання, де було виголошено 4 доповіді: Андрущенко В.П., заст. міністра освіти, д-р філос. наук «Гуманістична стратегія 
освіти: проблеми і пошуки»; Єрмоленко С.Я., д-р філол. наук «Історія формування української мовної самосвідомості»; 
Гончаренко В.Г., д-р юрид. наук «Українська правова традиція»; Сергійчук В.І., д-р іст. наук «Українське історичне товариство у 
дослідженні формування та розвитку українського етносу»; а також заслухано доповіді голів секції та прийнято рекомендації 
учасників конференції [6, 12–13]. 

Таким чином, у Програмі Четвертого Міжнародного українознавчого наукового форуму «Україна, українці, 
українознавство (витоки та найдавніша історія)», який відбувся 24–26 вересня 1995 р. у м. Алушті, було заявлено понад 120 
доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників конференції з 5 держав Європи, Північної Америки. А саме з таких країн, як: 
Україна, Білорусь, Франція, Канада і США. 

Через деякий час після завершення конференції побачив світ «Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: 
Українознавство. – К., 1997.– Випуск ІІ.– 222 с.», де були оприлюднені деякі виступи учасників Четвертого Міжнародного 
українознавчого наукового форуму [27]. 

V українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводилась 28-30 березня 1996 року, де обговорювалася проблема 
«Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
розпочалося 28 березня 1996 року у місті Києві в конференцзалі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрили конференцію ректор КНУ, академік НАН 
України, доктор хімічних наук, професор Віктор Скопенко та голова держадміністрації Старокиївського району Андресюк Б.П. 
Після цього виступаючими було оприлюднено 11 доповідей, а саме: Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, 
академік Академії наук Вищої школи, перший заступник Міністра освіти України. «Концепція гуманітарної освіти України»; 
Кононенко П.П., доктор філологічних наук, професор, академік, віце-президент Академії наук Вищої школи України, директор 
Інституту українознавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка. «Українознавство у системі освіти»; Тимчик 
А.І., начальник Головного управління освіти м. Києва. «Проблеми, перспективи шкільництва м. Києва»; Конверський А.Є., 
доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. «Філософсько-соціологічна актуальність реформування гуманітарної освіти»; Бичко А.І., доктор філософських наук, 
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Методологія українознавства»; Сазоненко Г.С., 
кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. «Концептуальні засади розвитку УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка»; Чижевський Борис Григорович, провідний інспектор 
Управління шкіл Міністерства освіти України «Проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти на сучасному етапі»; Мазур Л.О., 
завідуючий кафедрою Львівського обласного науково-методичного інституту. «Гуманітаризація освіти та проблеми 
реструктурування навчального процесу у національній школі»; Баяновська М.Р., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та 
методики викладання Закарпатського інституту методики та виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; Мартинюк 
І.В., доцент, завід.кафедрою теорії та методики виховання УІП КККО. «Дитячі та молодіжні об'єднання в Україні: проблеми, 
перспективи»; Горюнова В.З., завідуюча відділом освіти Дарницької районної державної адміністрації міста Києва. 
«Українознавство в роботі освітніх закладів району» [7, 10–11]. 

29 березня 1996 року конференція працювала в секційному режимі. На секції І «Проблеми гуманізації навчання у світлі 
реформування національної системи освіти», де головували: Коваль Л.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча 
кафедрою педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Міжнародної академії 
педагогічних наук; Чижевський Б.Г., провідний Інспектор Управління загальної та середньої освіти Міністерства освіти України, 
секретар: Чернявська Л.Н., завідуюча лабораторією психолого-педагогічних основ навчально-виховного процесу Українського 
гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка, було виголошено 7 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Коваль Л.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою педагогіки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, академік Міжнародної академії педагогічних наук. «Значення соціальних 
інститутів виховання у розвитку особистості учня»; Мальований Ю.І., кандидат педагогічних наук Інституту педагогіки АПН 
України. «Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної освіти»; Паламарчук В.Ф., доктор педагогічних наук, професор, 
зав.лабораторією педагогічного досвіду Інституту педагогіки АПН України. «Концептуальні основи становлення навчальних 
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закладів нового типу»; Софілканич І.В., директор Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Ужгород, 
Мукачівський район, Закарпатська область.). «Центри науково-технічної творчості учнів та їх роль у формуванні національної 
системи освіти»; Єрмоленко С.Я., доктор філологічних наук, професор, зав. відділом української мови Інституту українознавства 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. «Мова і етнос». На секції ІІ «Українознавство у змісті гуманітарних 
дисциплін», де головувала: Поклад Н.І., науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, секретар: Орлик А.М., вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею Київського 
університету імені Тараса Шевченка, було виголошено 17 доповідей та оприлюднено теми 4 уроків. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Онкович Г.В., професор кафедри українознавства кваліфікації керівних кадрів освіти. «Знаки 
української національної культури як мовленнєві стимулятори»; Мацько Л.І., доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Академії педагогічних наук України. «Українська мова та підготовка видання підручників»; Таланчук О.М., 
кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча відділом фольклористики Інституту українознавства Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. «Словесність (фольклор і література) в системі українознавства»; Погрібний А.Г., доктор 
філологічних наук, професор, зав.відділом літератури Інституту українознавства Київського університету ім. Т. Шевченка. 
«Українська художня словесність у системі українознавства»; Надольний І.Ф., доктор філософських наук, професор, завідуючий 
кафедрою філософії філософського факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка. «Головні риси світогляду 
українця». На секції ІІІ «Теоретичний та практичний аспекти українознавства як окремого предмета», де головував Руденко 
Ю.Д., доцент кафедри українознавства Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства освіти України, секретар: 
Крячек Н.Ю., вчитель зарубіжної літератури Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, було виголошено 13 доповідей та оприлюднено тему 1 українознавчого уроку. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Кононенко П.П., доктор філологічних наук, академік, віце-президент Академії наук Вищої школи 
України. «До проблеми історіографії викладання українознавства у навчальних закладах»; Семашко О.М., доктор філософських 
наук, заступник директора з наукової роботи інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, віце-президент Академії національного прогресу. «Соціально-історична своєрідність української культури до XX ст. 
та спадкоємність розвитку її традицій»; Калакура Я.С., доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою. 
«Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства»; Пасемко І.П., науковий співробітник Інституту українознавства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. «Українознавство в зарубіжних центрах»; Яресько Л.П., директор середньої 
школи № 252 м. Києва. «До проблеми викладання українознавства у середній школі». На секції IV «Провідні принципи 
українознавства у змісті природничих дисциплін», де головував Крисаченко В.С., доктор філософських наук, завідуючий 
відділом філософсько-світоглядних проблем українознавства Інституту українознавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, секретар: Козачук І.Ю., завідуюча кафедрою природничих дисциплін Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, було виголошено 17 доповідей та оприлюднено тему 1 
інтегрованого уроку. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Сергійчук В.І., професор, доктор історичних наук кафедри 
історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Визначні математики та фізики України»; Коновець О.Ф., 
доктор історичних наук, професор кафедри історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. «Історія науки та освіти в природознавчих наукових товариствах»; Горбул О.Д., завідуючий кафедрою 
українознавства Університету харчової технології. «Українознавство у вищому технічному закладі»; Крисаченко В.С., доктор 
філософських наук, завідуючий відділом філософсько-світоглядних проблем українознавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. «Природа і людність України в пам’ятках світової культури»; Руда С.П., кандидат 
біологічних наук, завідуюча відділом історії Національної академії наук. «Природознавство в системі наукових товариств, його 
українознавчі аспекти». На секції V «Шляхи та зміст оновлення національної системи виховання», де головував Усатенко Т.П., 
завідуюча відділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, секретар: 
Кононенко М.П., вчитель Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
науковий співробітник Інституту українознавства, було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких 
науковців: Усатенко Т.П., зав.відділенням національної освіти Інституту українознавства, кандидат філологічних наук. 
«Українознавство в культурно-історичній парадигмі національної школи»; Кононенко  М.П., вчитель Гуманітарного ліцею 
Київського університету імені Тараса Шевченка, науковий співробітник Інституту українознавства. «Тип української національної 
школи – школа-родина»; Погрібний А.Г., доктор філологічних наук, професор, завідуючий відділом літератури Інституту 
українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Збереження і розвиток духовних засад 
педагогічного товариства імені Григорія Ващенка»; Руденко Ю.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, Київського педагогічного 
університету імені М.Драгоманова. «Використання елементів козацького виховання в національній школі»; Чолану Л.В., 
Бельський університет, Молдова. «Українознавство в системі освіти української меншини Молдови». На секції VII «Учнівська 
роль українознавства у формуванні світогляду і характеру молоді», де головував Олексик А.М., доктор педагогічних наук 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, секретар: Осмоловський А.О., зав.кафедрою історико-суспільних 
дисциплін Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка, було виголошено 16 доповідей та 
презентовано тему 1 інтегрованого уроку. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Калита Ірина, юридична група 
Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. Керівник Галіцина Л.В. «Ідеал українця, шлях 
до нього та принципи досягнення»; Марусенко Кіра, Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса 
Шевченка. Керівник: Галіцина Л.В., вчитель українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені 
Тараса Шевченка. Керівник Ткач А.А., вчитель українознавства Українського ліцею Київського університету імені Тараса 
Шевченка. «Універсальність філософії Г.Сковороди»; Погрібний Валентин, юридична група. Керівник: Галіцина Л.В., вчитель 
українознавства ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка «Києво-Могилянська Академія, її місце і роль в освіті та 
культурі України»; Іваньків Ігор, 11 група.Керівник: Ткач А.А. «Україно-білоруські пограниччя: історичний та етнографічний 
аспект»; Соловйов Олексій, юридична група. Керівник: Галіцина Л.В. «Місце та роль українознавства у формуванні характеру та 
світогляду молоді» [7, 12–25]. 

30 березня 1996 року відбулося заключне пленарне засідання конференції, де головували: Сазоненко Г.С., кандидат 
педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського університету ім.Т.Шевченка, Кононенко П.П., доктор 
філологічних наук, академік, віце-президент Академії наук Вищої України, Сверстюк Є.В., доктор філософських наук, 
письменник, лауреат Державних премії України ім.Т.Шевченка, головний редактор газети "Наша віра", Чумарна М., директор 
авторської школи українознавства Марії член Спілки письменників України м. Львів. На ньому було вислухано доповіді голів 
секції та прийнято рекомендації учасників конференції [7, 26]. 

Таким чином, у Програмі П’ятого Міжнародного українознавчого наукового форуму «Місце і роль українознавства у 
реформуванні національної освіти», який відбувся 28–30 березня 1996 р. у м. Києві, було заявлено понад 100 доповідей, 
повідомлень, виступів, презентацій уроків тощо учасників конференції з 2 держав Європи: Україна і Молдови. 

Під час роботи пленарних, секційних засідань, круглого столу та презентацій новітніх освітніх технологій, учасники 
конференції обговорили засадничі основи концепції гуманітарної освіти, визначили принципи, підходи, форми і методи 
навчально-виховної роботи в умовах становлення національної освіти України та фахово обґрунтували вагоме місце і важливу 
роль українознавства у нагальному реформуванні національної системи освіти. 

Влітку 1996 р. був надрукований науковий збірник «Українознавство в системі освіти: Міжнародна науково-практична 
конференція. – К.: Освіта, 1996.– 304 с.», в якому було оприлюднено Рішення П’ятого українознавчого міжнародного наукового 
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форуму і матеріали виступів близько 60 учасників поважного зібрання. В «Рішенні», зокрема було зазначено, що у роботі 
конференції взяли участь (або прислали доповіді) педагоги, вчені, ліцеїсти (школярі) 20 областей України, м. Києва, 8 
зарубіжних держав (США, Польщі, Німеччини, Молдови та ін.). Загалом, на пленарних і шести секційних засіданнях виступили з 
доповіддями і в дискусіях понад 150 учасників конференції [28, 6]. Для нас важливо те, що автори опублікованих досліджень 
розглядають українознавство як структурний елемент гуманітарної освіти, який поєднує вивчення історії розвитку українського 
народу, його культури, ментальних характеристик, синтезу звичаїв, світорозуміння, національних базових цінностей, моральних, 
правових, етичних та естетичних норм, процесу самоусвідомлення й утвердження українців як політичної нації, а України як 
суверенної, європейської держави й усвідомлення місця українців серед народів і культур світу [28, 2]. 

VI українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 16-17 жовтня 1997 року, де обговорювалася проблема 
«Україна, українці, українознавство ХІХ століття». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 16 жовтня 1997 
року у місті Києві в конференц-залі гуманітарного («Жовтого») корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка. 
Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрили конференцію директор Інституту 
українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, акад. АН Вищої школи України, д-р філол. наук, співголова 
оргкомітету Кононенко П.П. та ректор Київського університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України В.В. Скопенко. 
Після цього виступаючими було оприлюднено 13 доповідей, а саме: Смолій В.А., віце-прем'єр міністр Кабінету Міністрів 
України, акад. НАН України. «Українське державотворення: досвід та історичні уроки»; Панчук М.І., голова ВАК України, д-р іст. 
наук, проф. «Проблеми розвитку науки в Україні на сучасному етапі»; Кононенко П.П., акад. АН Вищої школи України, д-р 
філол.наук. «Українознавство XIX ст.: традиції, здобутки, проблеми»; Яцків Я.С, акад. НАН України. «Українознавство і світове 
українство: шляхи консолідації»; Калакура Я.С., д-р іст. наук, проф. «Українознавчі джерела XIX ст.: проблеми класифікації»; 
Курас І.Ф., акад. НАН України. «Етнополітологія в Україні: ідейні джерела, етапи і перспективи розвитку»; Баран В.Л. чл.-кор. 
НАН України. «Археологічні дослідження XIX – початку XX ст. та їх значення для висвітлення генези українського народу»; 
Сохань П. С., чл.-кор. НАН України. «Українська національна археографія ХГХ ст.: етапи розвитку і сучасні завдання»; 
Погрібний А.Г., д-р філол. наук, проф. «Література універсал істської місії: українознавчий аспект української літератури XIX 
ст.»; Поплавський М.М., д-р філол. наук, проф. «Національно-культурна діяльність в Україні: історичні традиції і сучасні 
проблеми»; Гунчак Т. Г, д-р істор. наук, проф. (США). «Суспільно-політична думка в Україні XIX ст.»; Чередниченко 0.І, д-р 
філол. наук, проф. «Мовна політика царизму в Україні: історичні паралелі»; Коновець О.Ф., д-р іст. наук. «Українознавство XIX 
ст. як соціально-культурний феномен» [8, 4]. 

17 жовтня 1997 року в першу половину дня конференція працювала у секційному режимі. Так, на секції І «Джерела, 
історія, історіографія та методологія українознавства», керували: Калакура Я. С, д-р іст. наук, проф., Кульчицький С. В., д-р іст. 
наук, проф., Токар Л. К., канд. іст. наук, доц., секретар Мазука Л. І., канд. іст. наук, було виголошено 15 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Токар Л.К., канд іст. наук, доц. «Досвід та уроки буття українського народу в системі 
українознавства»; Кульчицький В.С, д-р іст. наук, проф. «Державотворення в Україні: закономірності процесу та особливості їх 
прояву в XX ст.»; Сарбей В.Г., д-р іст. наук, проф. «Українська історіографія XIX ст. у контексті розвитку українознавства»; 
Горбань Т.Ю., канд. іст. наук. «Концепції українознавства в працях істориків XIX ст.»; Панібудьласка В.Ф., д-р іст. наук, проф. 
«Проблеми етногенезу українського народу в працях М. Костомарова». На секції ІІ  «Етно – національні та мовні аспекти 
формування української політичної нації» керували: Баран В.Д., чл.-кор. НАН України, Залізняк Л. Л., д-р іст наук, проф., 
секретар  Гудим-Левкович О.М., канд., іст. наук, було виголошено 15 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких 
науковців: Єрмоленко С. Я., д-р філол. наук, проф. «Дискусії ХІХ ст. про літературно-писемну основу української мови і 
проблеми національно-мовної єдності українців»; Залізняк Л. Л., д-р іст. наук, проф. «Ранні етапи формування української 
нації»; Цицалюк Н.М., канд. філос.наук, доц. (м.Харків). «Значення концепції В.В. Хвойки для вивчення етнічної історії України»; 
Сегеда С.П., канд. іст. наук. «Формування антропологічних особливостей українського народу»; Шкрібляк П.В., канд. філол. наук 
(м.Верховина). «Соціально-політичний та національно-культурний розвиток Гуцульщини в ХІХ ст.» На секції ІІІ «Філософсько-
світоглядні аспекти українознавства» керували: Крисаченко В.С, д-р філос. наук, проф., Бондар С.В., канд. філос. наук, 
секретар Скорик М.М., канд. філос. наук, було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: 
Крисаченко В. С., д-р філос. наук, проф. «Теоретико-світоглядні пріоритети українознавства ХІХ ст.»; Мартинюк А. Г, н. с. 
«Проблема етнічного та національного самопізнання в українській філософії»; Цурупа М. В., д-р філос. наук. «Особливості 
української військово-філософської думки ХІХ ст. в європейському контексті»; Кононенко Т.П., канд філос. наук. «Ідея прав 
людини в українській філософії ХІХ ст.»; Розумний М.М., канд. філос. наук. «Національна ідея: алгоритми національного само 
опанування». На секції IV «Національна культура та культурологія в системі українознавства» керували: Афаласєв Ю Л , д-
рфілос наук, проф., Коновець О.Ф., з іст наук, проф., Таланчук О.М. канд. філол. наук, доц., секретар: Шалак О І, канд філол. 
наук, було виголошено 19 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Семашко ОМ, д-р філос. наук, проф. 
«Парадигми розвитку української культури: ретроспектива та перспектива»; Тимошик М.С., д-р філол. наук. «Цензура 
українознавчих видань як чинник заборони української національної ідеї»; Качкан В.А., д-р філол. наук, проф. «Пресологія XIX 
ст. – поч. XX ст. як джерело українознавства»; Таланчук О.М., канд. філол наук, доц. «Роль української фольклористики XIX ст. 
у розвитку українознавства»; Щербатюк О.В., канд. філос наук. «Специфіка культурологічної рефлексії в українознавчих студіях 
сер. XIX – поч. ХХст.» На секції V «Літературний процес у контексті українознавства» керували: Наєнко М К., д-р філол. наук, 
проф., Погрібний А.Г., д-р філол наук, проф., секретар: асп. Денисюк С.П., було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Наливайко Д.С., чл -кор НАН України. «Класична українська література у світовому 
контексті»; Дзюба І.М., акад. НАН України. «Тарас Шевченко: питання сучасної інтерпретації спадщини»; Сверстюк Є.О., д-р 
філос. наук. «Духовні витоки української літератури XIXст. в США»; Рудницький Л, проф (США). «Переклади української 
літератури XIX ст. в США»; Ігор Трач, редактор журн  "Зерна" (Німеччина). «Проза Михайла Павлика у контексті літературного 
процесу кінця XIX ст.» На секції VI  «Традиції розвитку української національної освіти» керували: Усатенко Т.П., канд. філол. 
наук.; Руденко Ю.Д., д-р пед. наук., секретар: Коротя-Ковальська В.П., н с., було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Усатенко Т.П., канд. філол. наук. «Українознавчий простір освіти України»; Пилипчук О.Я., 
д-р біол. наук. «Роль наукових товариств, просвітницьких об'єднань, громадських організацій ХІХ ст. у поширенні 
українознавства»; Горбул О.Д., д-р іст. наук, проф. «Вивчення проблем українознавства ХІХ ст. у технічному вузі»; Майборода 
В.К., д-р пед. наук. «Вища освіта в Україні ХІХ ст. і розвиток українознавства»; Барабаш С.Г., проф. «До проблеми виховання 
національно свідомої молоді в процесі вивчення курсу української словесності ХІХ ст. у технічному вузі». На секції VII 
«Українознавство в міжнародному світовому просторі» керували: Віднянський С.В., д-р іст. наук.; Сорока М.І., канд. філол. наук.; 
Железняк М.Г., канд. філол. наук, секретар: Александрова Г.А., н. с., було виголошено 11 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Сорока М.І., канд. філол. наук. «Україна в рецепції Великобританії ХІХ ст.»; Віднянський С.В., д-р іст. 
наук. «Ідея слов’янської єдності та проблеми національного відродження в західноукраїнських землях у II пол. ХІХ ст.»; 
Варварцев М.М., д-р іст- наук., проф. «Кирило-Мефодіївське товариство в контексті доктрини національного визволення Дж. 
Мадзіні»; Железняк М.Г., канд. філол. наук. «Міжнародна співпраця у творенні Енциклопедії сучасної України»; Коломієць Л.В., 
канд. філол. наук. «Українська біографістика ХІХ ст. у західних українознавчих джерелах» [8, 5–11]. 

У другій половині дня 17 жовтня відбулося заключне пленарне засідання, на якому були заслухані повідомлення 
керівників секцій та прийняті резолюції конференції [8, 11]. 
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Таким чином, у Програмі Шостої Міжнародної конференції «Україна, українці, українознавство ХІХ століття» (16–17 
жовтня 1997 р., м. Київ), було заявлено понад 120 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 3 
держав: України, Німеччини і США. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили досвід і уроки буття 
України й українців та традиції, здобутки і проблеми українознавства ХІХ ст. 

VII українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 22-23 жовтня 1998 року, де обговорювалася проблема 
«Україна, українці, українознавство ХХ століття в джерелах і документах». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
відбулося 22 жовтня 1998 року у місті Києві в конференц-залі гуманітарного («Жовтого») корпусу Київського університету імені 
Тараса Шевченка. Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію директор 
Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, акад. АН Вищої школи України, д-р філол. наук, 
голова оргкомітету Кононенко П.П. Після цього виступаючими було оприлюднено 11 доповідей, а саме: Кононенко Петро, акад. 
АН Вищої школи, проф. «Українознавство як духовна основа суспільного життя та державотворення українського народу»; 
Смолій Валерій, віце-премєр міністр України, акад. НАН України. «Історія України : нове бачення на межі тисячоліть»; Драч Іван, 
голова товариства "Україна", поет. «Світове українство: проблеми зміцнення та розвитку зв'язків з українцями діаспори»; Гунчак 
Тарас, д-р. істор. наук, проф. «Вклад вчених діаспори в розробку джерельної бази українознавства»; Баран Володимир, член-
кор. НАН України, проф. «Походження українського народу як дослідницька проблема сучасного українознавства»; Кульчицький 
Станіслав, д-р, істор. наук, проф. «Історичні форми української державності в XX ст.»; Солдатенко Валерій, д-р. Істор. наук, 
проф. «Українська революція: новітній стан історіографічної розробки та актуальні завдання дослідження»; Онищенко Олексій , 
член-кор. НАН України; проф. «Тисячоліття писемності та книгодрукування в контексті сучасного українознавства»; Федоренко 
Євген, проф. (США). «Українознавство в Сполучених Штатах Америки»; Коптілов Віктор, проф. (Франція) «Українознавство XX 
ст. у Франції»; Ідзьо Віктор, канд. істор. наук., проректор «Українського інституту (Москва). Українська діаспора в Росії» [7, 1–5]. 

23 жовтня 1998 р. конференція до обіду працювала в секційному режимі. Так, на секції І «Теоретико-методологічні та 
історіографічні проблеми українознавства», де головували: Калакура Ярослав, д-р.істор.наук, Токар Леонід, канд.істор.наук, 
секретар: Краснодемська Ірина, м.н.п., було виголошено 23 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Токар 
Леонід, канд.істор.наук (Київ). Теоретико-методологічніх засади українознавства як науки і навчальної дисципліни в працях 
українознавців XX ст.; Калакура Ярослав, д-р.Істор. наук (Київ). Історіографічні джерела українознавства; Горбань Тетяна, 
канд.істор.наук (Київ). Концептуальні засади та періодизація українознавства  в дослідженнях українознавців XX ст.; Онищенко 
Ірина, д-р.політол.наук. Проблеми етногенезу українців у науковій спадщині К.Гуслистого; Віднянський Степан, д-р.істор.наук. 
Українознавство в науковому доробку професорів Українського вільного університету (УВУ) в 1921 – 1944 рр. На секції ІІ 
«Українська державність», де головували: Піскун Валентина, канд.істор.наук, секретар: Фігурний Юрій, м.н.п., було виголошено 
9 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Піскун Валентина, канд.істор.наук. (Київ). Проблема українського 
державотворення у XX ст. (джерела і документи); Тюрменко Ірина, докторант, канд.істор.наук (Київ). Концепція державності в 
науковій спадщині Івана Огієнка; Подибайло Марія, аспірантка (Донецьк). Проблема етнополітики української держави: засади 
формування, можливості реалізації та уроки історії; Пальчевський Руслан, аспірант (Рівне). Утвердження ідеалів української 
самостійної державності в молодіжному русі Західної України в період між двома світовими війнами; Фігурний Юрій, м.н.п. 
(Київ). Боротьба січових стрільців за українську державність початку XX ст. як українознавча проблема (джерела і документи). 
На секції ІІІ «Етнонаціональні процеси», де головували В. Баран і Л. Залізняк, секретар: Христина Костенко, було виголошено 
11 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Залізняк Леонід, д-р істор.наук (Київ). Археологія та 
мовознавство про походження українців; Сминтина Олена, канд.істор.наук (Одеса). Екологічний підхід як засіб відновлення 
найдавнішої історії населення сучасного терену України (за матеріалами поселень IX-VI ст. до н.е.); Воропаєва Тетяна, канд. 
психол. наук (Київ). Українська етнопсихологія у XX ст.: проблеми, перспективи; Балушок Василь, канд,істор.наук (Київ). 
Українська нація: неспівпадання векторів розвитку національного й етнічного; Карабулатова Ірина, канд.філол.наук (Тюмень). 
Українці в Тюменській області. На секції IV «Духовна культура українців», де головував: док. філос. наук Олександр Семашко, 
секретар: кан. філос. наук Олена Щерба тюк, було виголошено 19 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: 
Коновець Олександр, д-р істор. наук. (Київ). Українська культура в європейському контексті; Семашко Олександр, д-р 
філос.наук(Київ). Соціально-культурна трансформація України: сучасний етап; Щербатюк Олена, канд. філос. наук (Київ). 
Культурологічні дослідження в українознавстві XX ст.: специфіка, проблеми, тенденції; Кагамлик Світлана, (Київ). Архівні фонди 
України як джерело сучасного українознавства; Грабовський Сергій, канд. філос. наук. (Київ). Феномен малоросійства у 
потрактуванні Євгена Маланюка. На секції V «Українська мова в системі українознавства», де головував: Мойсієнко Анатолій, д-
р.філол.наук, секретар: Костянтинова Світлана, м.н.п., було виголошено 26 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких 
науковців: Мацько Любов, д-р.філол.наук (Київ). Сучасні лінгвістичні дослідження про націєтворчий характер української мови; 
Єрмоленко Світлана, д-р філол.наук (Київ). Українська мова в кінці XX століття: парадокси оцінок; Мокієнко Валерій, д-р філол. 
наук (Німеччина). Українська фразеологія в системі слов'янських фразеологічних одиниць; Томашевич Бранко, проф.(Австрія). 
Українські прізвища у системі спільнослов'янських досліджень; Лєтаєва Людмила, доц. (Тюмень) Українізми в російськомовному 
середовищі мешканців Тюменщини. На секції VI «Українська література в системі українознавства», де головував: Погрібний 
Анатолій, д-р.філол.наук, проф., секретар: Денисюк Сергій, канд.філол.наук, було виголошено 21 доповідь. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Тимошик Микола, д-р філол.наук (Київ). Тисячоліття українського літописання і 
книгодрукування в контексті сучасних досліджень українознавства; Погрібний Анатолій, д-р філол.наук (Київ). Сергій Єфремов і 
його місце в українознавстві; Білокінь Сергій, канд. філол. наук.(Київ). Українознавчий аспект нових видань з історії української 
літератури; Денисюк Сергій, канд.філол.наук (Київ); Костенко Христина, студентка (Київ). Українська література початку XX ст. 
як об'єкт і джерело українознавства; Хоменко Олександр, м.н.п. (Київ). Дмитро Чижевський про специфіку українського 
літературного Бароко. На секції VII «Народнопоетичне та міфологічне мислення в українському фольклорі та літературі», де 
головував: Таланчук Олена, канд.філол.наук., секретар: Кравченко Наталія, м.н.п., було виголошено 18 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Таланчук Олена, канд.філол.наук (Київ). Фольклористичні дослідження в українознавстві 
XX століття; Дмитренко Микола, канд.філол.наук(Київ). Фольклористична концепція О.Потебні та її рецепція в українознавчих 
студіях XX ст.; Шалак Оксана, канд. філол.наук (Київ). Методика реконструкції тексту у фольклористичних дослідженнях 
Поділля; Бойко Володимир, д-р. філол. наук (Київ). Українська фольклористика 20-х рр. XX ст.; Дунаєвська Лідія, канд. філол. 
наук. (Київ). Дослідження народної прози Поділля 20-30-х ХХ ст. На секції VIII «Освіта і виховання в Україні», де головував: 
Усатенко Тамара, канд.філол.наук, секретар: Угляренко Людмила, наук.пр., було виголошено 29 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Усатенко Тамара, канд.філол.наук (Київ). Українське шкільництвоХХ ст.: типи освіти, 
моделі, школи; Кононенко Михайло, м.н.п. (Київ). Від українознавства як окремої дисципліни (поч. XX ст.) до українознавства як 
філософії і політики держави (кінець XX ст.); Невгодовський Анатолій, м.н.п. (Київ). Українська національна школа: ідея, 
проблема втілення, практика; Коротєєва-Камінська Валентина, канд.пед.наук (Київ). Українознавчий аспект змісту педагогічної 
освіти (1917-1993 рр.); Горбул Олександр, д-р. істор. наук.(Київ). Українознавство як духовна основа підготовки спеціалістів у 
вищій школі. На секції ІХ «Україна в міжнародних взаємозв'язках», де головував: Ціпко Анатолій, канд. філол. н., секретар: 
Андрущенко Ігор, наук п., було виголошено 11 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Кошів Ярослав 
(Великобританія). Британські державні документи про Україну й українців (1917-1948); Трач Ігор, письменник (Німеччина). 
Українські поети Чехії і Словаччини; Коцур Ганна, Конопелець Віталій, письменники (Словаччина). Сучасна українська поезія 
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Словаччини; Бача Юрій, канд.філол.наук (Пряшів). Проблематика української літератури Пряшівщини післявоєнного періоду; 
Чирко Іван, м.н.п. (Київ). Українсько-китайські літературно-культурні взаємини. Етапи поступу в XX ст. [9, 5–19]. 

Після обідньої перерви 23 жовтня 1998 року розпочалося підсумкове пленарне засідання, на якому було заслухано 
звіти керівників секцій, підведено результати конференції та прийнято її ухвалу [9, 2]. 

Таким чином, у Програмі Сьомої Міжнародної конференції «Україна, українці, українознавство ХХ ст. в джерелах і 
документах» (22–23 жовтня 1998 р., м. Київ), було зафіксовано близько 180 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників 
українознавчого форуму з 8 держав Європи і Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Російська Федерація, 
Словаччина, Німеччина, Австрія, Франція, Великобританія і США. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили досвід і уроки буття 
України й українців та традиції, здобутки і проблеми українознавства ХХ ст. в джерелах і документах. 

У 1999 р. були опубліковані матеріали виступів учасників цього поважного наукового зібрання: «Україна, українці, 
українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Збірник наукових праць. У 2-х частинах. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 
1999.– Ч. 1.– 300 с.; Ч. 2.– 280 с.». Так, у першій частині цієї важливої українознавчої праці, а саме в анотації зазначалося, що у 
ній розглядаються питання становлення і розвитку Української держави, українців у ХХ ст.; українознавства як філософської 
системи знань, культури, науки, освіти, військової справи, міжнародних відносин тощо [29, 2]. 

VIIІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 14-15 жовтня 1999 року, де обговорювалася проблема 
«Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 14 жовтня 
1999 року у місті Києві в актовій залі Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. 
Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію директор Інституту 
українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Після цього 
виступаючими було оприлюднено 50 доповідей, а саме: Іван Дзюба (м .Київ.) Українська культура сьогодні і завтра; Іван Курас 
(м. Київ.) Українська наука: досвід, проблеми та перспективи розвитку; Микола Жулинський (м. Київ). Молода українська 
література кін. XX ст.; Іван Драч (м. Київ). Світове українство: проблеми розвитку; Борис Жебровський (м. Київ). 
Українознавство в системі освіти міста Києва; Василь Кремінь (м. Київ). Українська педагогічна наука: традиції, сьогодення та 
перспективи розвитку; Павло Мовчан (м. Київ). Мова і держава: шляхи взаємо збереження; Валерій Смолій (м. Київ). Українська 
історична наука на межі тисячоліть; Юрій Мушкетик (м. Київ). Українська художня словесність; Володимир Потульницький (м. 
Львів.) Україна і всесвітня історія; Отар Баканідзе (Грузія). Українознавство в системі освіти Грузії; Анатолій Погрібний (м. Київ). 
Українська література як окремий навчальний предмет та один з концентрів інтегративного курсу "Українознавство" 
(недискусійні аспекти дискусійного питання); Галина Сазоненко (м. Київ). Українознавство як філософія та методологія 
освітнього процесу; Євген Федоренко (США). Проблеми української зарубіжної етнопедагогіки; Степан Козак (Польща). Традиції 
українознавчих досліджень у Польщі; Володимир Баран (м. Київ.) Сучасне бачення проблеми походження українського народу; 
Вячеслав Рагойша (Білорусь). Проблеми українознавчих студій в Білорусії; Надія Орловська (м, Хмельницький). Школа як 
основа національно-державного відродження України; Костянтин Попович (Молдова). Українці Молдови: етно-культурна 
ідентифікація, практика сьогочасної освіти та науки; Юрій Бача (Словаччина). Сьогоденне націо-культурне життя української 
спільноти у Словаччині; Валерій Солдатенко (м. Київ). Роль революцій XX ст. в історичному поступі України; Лідія Терзійська 
(Болгарія). Українознавчі студіювання в Болгарії; Віктор Коптілов (Франція). .Тенденції та проблематика українського життя і 
українських досліджень у Франції; Ярослав Калакура (м. Київ). Історіографічні джерела українознавства; Віктор Ідзьо (Росія). 
Українська спільнота Російської Федерації: питання культурно-національного самовизначення; Надія Непорожня (Литва). 
Відродження та розвиток культурно-національних осередків українців у Литві; Микола Дробноход (м. Київ). Українознавство в 
системі освіти: проблеми управління; Леонід Рудницький (США.) Українська література – унікальне джерело знань про Україну й 
українство; Ігор Головінський (США). Українська психологія в пошукуванні своєї питоменності та нові течії в етнопсихології; 
Віталій Дончик (м. Київ). Дискусійні аспекти вивчення української літератури в курсі "Українознавство; Андреас Каппелер, Ульріх 
Грубе, Ганс-Йоган Торке, Ніколас Бьюрнер, Фелікс Гольчевський, Галя Горбач (ФРН). Українознавчі студії в Німеччині; Яр 
Славутич (США). Україніка у міжнародній бібліографії; Леонід Токар (м. Київ.) Об'єкт і предмет українознавства; Ігор Бичко (м. 
Київ). Світоглядно-методологічні проблеми українознавства; Анатолій Мойсієнко (м. Київ). Мова і світ людини; Михайло 
Чембержі (м. Київ). Мистецтво в системі українознавства; Валентина Піскун (м. Київ). Історичні науки в системі українознавства; 
Валентин Крисаченко (м. Київ). Українська національна ідея в XX ст.; Леонід Залізняк (м. Київ.) Цивілізаційний вибір України; 
Олена Таланчук (м. Київ.) Комплексні дослідження фольклору в системі українознавства; Богдан Ступарик (м. Івано-
Франківськ). Еволюція сутності терміну "Українізація школи у ХІХ–ХХ ст."; Тамара Усатенко (м. Київ). Національне шкільництво: 
українознавчий аспект; Олена Щербатюк (м .Київ). Культурологічні студії в системі українознавства: специфіка та перспективи; 
Іван Надольний (м. Київ). Принципи і методи українознавства; Валерій Шевчук (м. Київ). Українознавча наснаженість давньої 
української літератури; Петро Шкрібляк (м. Верховина). Теоретичні підходи українознавства: до питання регіонально-культурних 
груп українців та їхнього спільного історичного покликання в нації; Микола Зимомря (м. Ужгород). Польща та Німеччина у 
історичному поступі України; Анатолій Ціпко (м. Київ). Компаративне дослідництво на Україні: ретроспекція та перспективи; 
Світлана Єрмоленко (м. Київ). Феноменологія української мови; Микола Сорока (м. Київ). Перцепція української літератури 
діаспори кінця XX ст. [10, 5–10]. 

15 жовтня 1999 року з 9.00 до 11.00 конференція працювала в секційному режимі. На секції І «Теоретико-методологічні 
та джерельні засади українознавства», де головували: Леонід Токар, Ярослав Калакура, секретар: Ірина Краснодемська, було 
виголошено 12 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Микола Тимошик (м. Київ). До проблеми повернення 
в Україну архівів видатних діячів української еміграції (на прикладі архіву Івана Огієнка – митрополита Іларіона у Вінніпезі); Олег 
Чирков (м. Київ). Українознавство, краєзнавство, країнознавство, народознавство: зміст понять та проблеми взаємодії; Сергій 
Губський. Досвід та уроки національно-освітньої і культурної роботи в Армії УНР (до історіографії проблеми); Олена Склярова 
(м. Київ). Документальна спадщина археографічних комісій в українознавчих дослідженнях; Юрій Фігурний (м. Київ). Новітні 
джерела про боротьбу Української Повстанської Армії (УПА) за незалежність і державність України. На секції ІІ «Філософсько-
світоглядні проблеми українознавства», де головували: Валентин Крисаченко, Ірина Грабовська, секретар: Олександр Мостяєв, 
було виголошено 15 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Сергій Грабовський (м. Київ). Українська 
людина у вимірах XX ст.; Ірина Грабовська (м. Київ. Деякі аспекти дослідження національного міфу на межі тисячоліть; Тетяна 
Ємець (м. Київ). Проблема засад дослідження української ментальності у сучасному українознавстві; Микола Сидоренко (м. 
Чернівці). Теологія в системі національної освіти; Неоніла Бадьора (м. Одеса). Україна та проблеми модернізації. На секції ІІІ 
«Історичні та історіософські проблеми українознавства», де головували: Володимир Баран, Валентина Піскун, секретар: 
Христина Костенко, було виголошено 12 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Тетяна Воропаєва (м. 
Київ). Формування національної самосвідомості громадян України; Сергій Конча (м. Київ). Культура та етнос – до проблеми 
співвідношення; Світлана Брижицька (м. Канів). Державно-національний ідеал Т.Шевченка та його вплив на формування 
національної ідентичності українців; Іван Пасемко (м. Київ). Топоніміка Галичини – свідчення автохтонності українців; Олександр 
Гудим-Левкович (м. Київ). Термінологічні питання етнології. На секції IV «Українознавство в розбудові національної освіти», де 
головували: Галина Сазоненко, Тамара Усатенко, Ярослав Голобородько, Василь Герасименко, секретар: Валентина Коротя-
Ковальська, було виголошено 35 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Омелян Вишневський (м. 
Дрогобич). Українознавчі основи навчально-виховного процесу; Людмила Яресько (м. Київ). Історико-педагогічні аспекти 
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українознавства як методології виховання та навчання; Юрій Руденко (м. Київ). Українознавчі засади козацько-лицарського 
виховання; Валентина Коротя-Ковальська (м. Київ). Духовність як один з інтегративних чинників в українознавстві; Анатолій 
Невгодовський (м. Київ). Проблеми впровадження українознавства в школах України поч. XX ст. та в кін. XX ст. Секція V 
«Національно- культурні виміри та спрямування українознавства» була розподілена на дві підсекції. Так, на першій «Світ 
української культури: концептуально-викладові підходи та практика буття», де головували: Олена Таланчук, Олександр 
Семашко, секретар: Наталія Кравченко, було виголошено 19 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: 
Олександр Семашко (м. Київ). Проблема соціокультурних трансформацій в сучасному українознавстві; Степан Наливайко (м. 
Київ). Сучасні спрямування у дослідженні української номінології та пов'язання цих питань з давніми світоуявленнями; Іван 
Чирко (м. Київ). Україна та Китай (їхня історія та культура. Погляд крізь століття у прийдешнє); Лідія Дунаєвська (м. Київ). 
Актуальні проблеми вивчення та видання української казки; Оксана Шалак (м. Київ). Українознавство та сучасні 
фольклористичні дослідження. На другій підсекції «Мовно-літературні вияви в системі українознавства», де головували: 
Анатолій Мойсієнко, Володимир Погребенник, секретар: Сергій Денисюк, було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Володимир Погребенник (м. Київ). Українознавча парадигматика збірки Осипа Маковея 
"Подорож до Києва"; Юлія Солод (м. Київ). Українознавчі засади літературної класики (на прикладі творчості Івана Франка); 
Сергій Денисюк (м. Київ). Українознавство та історія української літератури: взаємовиключення чи взаємодія (на матеріалі 
української літератури початку XX ст.); Олександр Хоменко (м. Київ). Українознавчий аспект сучасної української постмодерної 
прози (на матеріалі епопеї В.Яворського "Напівсонні листи з Діамантової імперії і Королівства Північної Землі"; Наталія Фігурна 
(м. Київ). Українознавчі аспекти проблеми міста-села у романі А.Свидницького "Люборацькі". З 11.30 до 13.00 15 жовтня 1999 
року був проведений круглий стіл з проблематики «Українознавство як наукова система» та «Українознавство в системі освіти», 
де головували: Петро Кононенко, Анатолій Погрібний. В обговоренні цих проблем брали участь: Світлана Барабаш 
(Кіровоград), Олександра Савченко (Київ), Ярослав Болюбаш (Київ), Наталія Руденко (Сімферополь), Василь Назарук 
(Польща), Ярослава Конєва (Польща), Ярослав Голобородько (Херсон), Мейзерська (Одеса), Олександр Гонтар (Одеса), 
Олександр Горбул (Київ), Ніна Шинкарук (Київ), Ірина Колодюк (Київ), Андрій Осмоловський (Київ), Алла Ткач (Київ), Світлана 
Маркіна (м. Кривий Ріг), Тетяна Неговира (м. Кривий Ріг), Тетяна Якшина (Київ), Микола Побилян (Харків), Петро Рудик (Київ) та 
ін. Після перерви з 14.00 до 16.00 було проведено заключне пленарне засідання та відбулося урочисте закриття конференції 
[10, 10–24]. 

Таким чином, у Програмі Восьмої Міжнародної конференції «Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть» 
(14–15 жовтня 1999 р., м. Київ), було зафіксовано близько 180 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого 
форуму з 12 держав Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Білорусь, 
Словаччина, Молдова, Болгарія, Литва, Німеччина, Франція, Грузія і США. 

Отже, під час роботи пленарних, секційних засідань і круглого столу учасники конференції успішно обговорили досвід і 
уроки буття України й українців, а також актуальні проблеми українознавства на межі тисячоліть. 

Через деякий час після завершення конференції побачив світ часопис «Українознавство. Науково-популярний, 
суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – К., 2001.– Число 1.– 186 с.», де були оприлюднені деякі виступи 
учасників Восьмого Міжнародного українознавчого наукового форуму [29]. 

ІХ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 24-26 жовтня 2000 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство в системі освіти». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 24 жовтня 2000 року у місті 
Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. 
Урочисто відкрив конференцію директор Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, професор, 
голова оргкомітету Кононенко П.П. Також були заслухані виступи М.Г. Жулинський, Л.М. Кравчук, О.О. Омельченко, Ю.П. 
Богуцький, І.Ф. Драч, М.М. Горинь, Л. Рудницький, Ю.М. Мушкетик П.М. Мовчан, С.І. Пересунько, Г.Г.Філіпчук. Після цього 
виступаючими було оприлюднено 26 доповідей, а саме: В.Г.Кремень: Освіта на межі століть; І.Ф.Курас: Українці в 
геополітичному просторі; П.П.Кононенко: Українознавство в системі освіти; Я.С.Калакура: Історичні основи українознавства як 
науки і навчальної дисципліни; Б.М.Жебровський: Українознавство у м. Києві: досвід, перспективи; Е.В.Федоренко (США): 
Українознавство в освіті США; О.А.Баканідзе (Грузія): Українознавство в Тбіліському університеті; В.І.Кононенко (Ів.-Франківськ): 
Українознавство у вищих навчальних закладах; В.Ідзьо (Рос. Федерація): Перспективи розвитку української освіти в Росії; 
М.Бауер (Чернівці): Регіональний досвід вивчення українознавства в середній школі; О.С.Коноваленко: Освіта і ЗМІ; З 
В.Півторак: Українознавство в Обухівському садку "Рушничок"; М.П.Парховнюк: Українознавство в садку "Дивосвіт" (Київ); 
Н.М.Кондра (Монастирище Чернігів, обл.): Українознавство у сільській школі; Л.П.Яресько: Українознавство – предмет і 
методологія освіти і виховання в середній школі; Г.С. Сазоненко: Українознавство в закладах інноваційного типу; Н.І.Руденко 
(СімферополЬ): Українознавство в сімферопольській українській гімназії; Л.Кравченко (Латвія): Українська освіта в діаспорі 
Латвії; В.І.Каюков (Кіровоградська обл.): Козацька педагогіка в системі освіти; М.І. Чемберджі: Українознавство в Дитячій 
Академії Мистецтв; Л.К.Токар: Підготовка кадрів українознавців: досвід, перспективи; Н.Г.Ничкало: Педагогіка в реформуванні 
освіти; В.С.Гажаман: Українознавство в системі виховання й освіти етноменшин; Г.М.Тимошко (Чернігів): Українознавство в 
системі управління і розвитку національної освіти на Чернігівщині; С.Я.Єрмоленко: Українська мова як українознавство; А.Г. 
Погрібний: Українознавство в процесах сучасного українського державотворення [11, 5–6]. 

25 жовтня 2000 року конференція працювала в секційному режимі. На секції І «Історичні та теоретико-методологічні 
основи українознавства як освітньо-виховної дисципліни», де головували: проф. Калакура Я.С., проф. Солдатенко В.Ф., доц. 
Токар Л.К. секретарі: Фігурний Ю.С. канд. іст.наук, Краснодемська І.Й. м.н.с., було виголошено 17 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Бичко І.В. (Київ) д-р. філос. наук., проф., Філософські проблеми викладання 
українознавства у вищій школі; Солдатенко В. Ф. (Київ), д-р. істор. наук, проф., Просвітницько-українознавча діяльність 
М.Грушевського (1917-1920 рр.); Матяш І.Б. (Київ), докторант Архівна освіта і проблеми українознавства; Фігурний Ю.С. (Київ), 
канд. іспгор. наук, Козацькі традиції в сучасній системі виховання молоді; Краснодемська І.Й. (Київ), м.н.с, Роль науковців 
діаспори у формуванні джерельної бази українознавства як навчальної дисципліни. Секція ІІ «Українознавство у дошкільних 
виховних закладах», де головували: проф. Руденко Ю.Д., Пороховнюк М.П., Півторак З.В., секретар: Антонюк Т.Д., була 
проведена у СШ №252, вул. З.Гайдай 10/в. На секції ІІІ «Українська національна школа-родина», де головували: к.ф.н. Усатенко 
Т.П., учитель-методист, директор школи Яресько Л.П., к.п.н. Сергійчук 3.О., Люріна Т.І., Крижанівська В.Н., секретарі: Губський 
С.І. м.н.с, Якшина Т.Д., було виголошено 18 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Усатенко Т.Л., (Київ) 
канд. філолог, наук, Українознавчі засади національної школи-родини; Ільченко В.Р., (Полтава) академік АПН України, 
Українознавство в інтегративному курсі "Довкілля; Лемешева Л.Ф., (м.Хотин, Чернівец.обл.) Українознавство, як основа 
громадянського виховання в школі-Родині; Колосовська Н.Д., (Миколаїв), канд. істор. наук. Школи-родини в системі становлення 
національного шкільництва на Миколаївщині; Шалак О.І. (Київ), канд. філол. наук. Елементи українознавчої антропології у 
викладанні українознавства в середній школі. На секції IV «Українознавство в закладах нового типу», де головували: Сазоненко 
Г.С. канд. пед. н, Герасименко В.М. канд. пед. н., Цимбалюк В.І. канд. пед. наук, Шинкарук Н.І., секретарі: Кононенко М.П., 
Осмоловський А.О., було виголошено 5 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Герасименко В.М. (Київ) 
канд. пед. наук, Українознавство в середніх закладах освіти міста Києва; Рябоштанова А.С. (с. Борозна, Черніг. обл.) 
Українознавство в освітньому процесі гімназії; Осмоловський А. О. (Київ), Українознавство у викладанні гуманітарних дисциплін 
(з досвіду КГЛ); Карпюк Г.І. (Київ), Українознавство і викладання природничих дисциплін; Колодюк І.А. (Київ), Деякі теоретико-
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методологічні питання викладання українознавства в ліцеї. На секції V «Українознавство у вищій школі», де головували: проф. 
Горбул О.Д., проф. Барабаш С.Г., проф. Голобородько Я.Ю., к.ф. наук Денисюк С.П, Кириленко С.В., секретарі: Хоменко О.А., 
Руденко В.Ю., було виголошено 10 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Горбул О.Д. (Київ), д-р. істор. 
наук, проф., Кафедра українознавства в системі вищої освіти: теоретико-методологічні та методичні питання діяльності; 
Голобородько Я. (Херсон), д-р. філол. наук, проф., Проблеми становлення українознавства як навчальної дисципліни у вищому 
навчальному закладі; Яременко С.А. (Київ), Українознавчий аспект викладання української мови студентам не філологам; 
Таланчук О.М. (Київ), д-р, філол. наук, доц., Фольклорна антропологія в системі гуманітарної освіти; Погребенник В.Ф. (Київ), д-
р. філол. наук, проф., Сучасні інтерактивні стратегії при викладанні українознавчого осердя університетського курсу "Історія 
української новітньої літератури". На секції VI «Українознавство в навчально-виховних закладах зарубіжжя» , де головували: 
акад. Федоренко Є.В., проф. Масляк П.О., проф. Потульницький В.А., доц. Кононенко Т.П., секретарі: Волошина О.А., 
Наливайко С.І., Солод Ю.Д., було виголошено 3 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Наливайко С.І. 
(Київ), н.с, Давньоіндійська освітня традиція: українознавчий аспект; Чирко І.К. (Київ), н.с, Концепція людинознавства ("жень") в 
освітній та державній традиції Китаю; Александрова Г.А. (Київ), н.с, Порівняльне літературознавство і компаративістика – 
сучасне функціонування понять в науково-освітній сфері. Секція VII «Координація діяльності науково-освітніх вітчизняних і 
зарубіжних центрів (інституцій)», де головували Кононенко П.П., Жебровський Б.М., Федоренко Є.В., Сухолиткий С.М., 
секретарі: Щербина О.М., Пасемко І.П. була проведена у СШ №252, вул. З.Гайдай 10/в. [11, 7–13]. 

26 жовтня 2000 року конференція працювала в пленарному режимі. Спочатку було оприлюднено виступи таких 
науковців: І.Р.Юхновський, Г.Й.Удовенко, Л.Винар (США), Я.Розумний, М.І.Дробноход, а потім заслухано доповіді вчених-
українознавців: Я.С.Яцків: Українська наука на межі тисячоліть; В.О.Огнев’юк: Державний стандарт освіти України; І.А.Зязюн: 
Філософсько-педагогічні проблеми українознавств; В.Д.Баран: Руси за історичним та археологічними джерелами; П.О.Масляк: 
Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу; А.В.Грищук: Українознавство в освітніх закладах 
Міністерства оборони; Т.П.Кононенко: Українознавчі технології розбудови освіти; Я.П.Гоян: Світ дитячої книжки і душі; 
А.В.Попович: Козацька педагогіка в системі освіти; Н.Г.Ничкало: Педагогіка в реформуванні освіти; В.В. Сніжко (Київ) Вивчення 
психо-етичних особистостей українців в системі українознавства; Г.Т.ГоловченкО (Харків): Українознавство як компонент 
вузівської освіти; П.В. Шкрібляк: Українознавство в загальноосвітній школі: наукове та організаційно-етнічне запозичення 
навчального процесу; Р.С. Дяків: Проблеми становлення, та напрямки розвитку видавничої справи в Інституті українознавства; 
С.Г. Барабаш: Українознавство у величезному закладі технічного профілю. Опісля був проведений круглий стіл «Координація 
діяльності центрів українознавства України і зарубіжжя». Потім підведено підсумки наукової роботи, заслухано доповіді 
керівників секцій та прийнято рекомендації учасників українознавчого міжнародного форуму [11, 13–14]. 

Таким чином, у Програмі Девятої Міжнародної конференції «Українознавство в системі освіти» (24–26 жовтня 2000 р., 
м. Київ), було зафіксовано понад 110 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 5 держав 
Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Російська Федерація, Латвія, Грузія і США. 

Отже, під час роботи пленарних, секційних засідань і круглого столу учасники конференції успішно обговорили 
актуальні проблеми українознавства в системі освіти. Через деякий час після завершення конференції побачив світ часопис 
«Українознавство. Науково-популярний, суспільно-політичний, культурно-мистецький журнал. – К., 2001.– Число 1.– 186 с.», де 
були оприлюднені деякі виступи учасників Дев’ятого Міжнародного українознавчого наукового форуму [29]. 

Х ювілейний українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 18-20 жовтня 2001 року, де обговорювалася 
проблема «Українознавство – наука самопізнання українського народу». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
відбулося 18 жовтня 2001 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало 
з деякими перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію директор Інституту українознавства Київського університету 
імені Тараса Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Привітання учасникам конференції виголосили Патріарх 
Філарет, Кравчук Л.М., Омельченко О.О., Семиноженко В.П. Після цього виступаючими було оприлюднено 33 доповіді, а саме: 
Кремень В.Г. (Київ) Освіта ХХІ-го століття: вимоги та завдання в контексті розбудови незалежної української держави; 
Кононенко П.П. (Київ) Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки і освітньої дисципліни; Юхновський І.Р. 
(Київ) Державна політика в галузі науки і освіти; Курас І. Ф. (Київ) Українці і українознавство в сучасному світі; Калакура Я.С. 
(Київ) Історіософія сучасного українознавства; Єрмоленко С.Я, (Київ) Українська мова як українознавство; Токар Л.К. (Київ) 
Актуальні питання теорії та методології українознавства; Федоренко Є.В., Біланюк О.П. (США) Українознавство в науці і освіті 
української діаспори США; Жебровський Б.М. (Київ) Розбудова національної освіти на засадах українознавства в м. Києві; 
Мишанич О.В. (Київ) Сучасне українознавство: стан і проблеми розвитку; Ідзьо В.С. (Москва) Проблеми українознавства в 
дослідженнях науковців української діаспори в Російській Федерації; Пересунько С.І. (Київ) Українознавство: формування 
правової системи в незалежній Україні; Дробноход М.І. (Київ) Українознавство в концепції стійкого розвитку; Костик С. (Японія) 
Розвиток українознавства в Японії; Тронько П.Т. (Київ) Роль пам'яток історії та культури у формуванні джерельної бази 
українознавства; Сергеєв Ю.А. (Київ) Образ України і українства в сучасному світі; Гєбнер Р. (ФРН) Україністика в Грайсфалді; 
Баран В.Д. (Київ) Історичні та теоретико-методологічні питання етногенезу українців; Погрібний А.Г. (Київ) Національне 
виховання в концепції сучасного українознавства; Масляк П.О. (Київ) Геополітика і геостратегія України як об'єкт українознавчих 
досліджень; Баканідзе О.А. (Грузія) Проблема самопізнання українського і грузинського народів у світлі літературно-художніх 
зв'язків; Кошарська Г. (Австралія) Проблеми збереження української ідентичності в Австралії; Рудницький Л. (ФРН) Перспективи 
розвитку української науки в Українському Вільному університеті; Федорук О.К. (Київ) Повернення культурних цінностей в 
державній політиці України; Лозинський А. (США) Роль Світового Конгресу українців у вирішенні проблем консолідації 
українознавців; Терзійська Л. (Болгарія) Роль українознавства у зміцненні зв'язків між українським і болгарським народами; 
Горинь М.М. (Київ) Проблеми розвитку українознавства в діяльності Української Всесвітньої координаційної Ради; Рябошапка І. 
(Румунія) Українознавство в Румунії; Мовчан П.М. (Київ) Роль Товариства "Просвіта" в становленні та розвитку українознавства; 
Багларян М.В. (Вірменія) Вірмени і Вірменія в культурогенезі українців; Толстоухов А.В. (Київ) Київська наука: стан та 
перспективи розвитку; Яцків Я.С. (Київ) Проблеми розвитку української науки в ХХІ ст.; Ярошинський О.Б. (Київ) Сучасні 
дослідження української національної ідеї: проблеми, здобутки і перспективи [12, 5–7]. 

19 жовтня 2001 року конференція працювала в секційному режимі. На секції І «Філософсько-світоглядні проблеми 
українознавства», де головують: Горський В.С., Кононенко Т.П., Надольний І.Ф., секретар: Самоха Г.Е., було виголошено 18 
доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Горський В.С. (Київ) Етапи розвитку української філософської 
думки; Кононенко Т.П. (Київ) Концепція розбудови віртуального університету українознавства; Надольний І.Ф. (Київ) 
Національна самосвідомість і формування громадянського суспільства в Україні; Руденко Ю.Д. (Київ) Українознавчі основи 
формування національної самосвідомості особистості; Бичко І.В. (Київ) Український менталітет у системі пізнання і 
самопізнання українського народу. На секції ІІ «Історичні та теоретико-методологічні основи українознавства як науки», де 
головують: Баран В.Д., Калакура Я.С., Токар Л.К., секретар: Краснодемська І.Й., було виголошено 36 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Калакура Я.С. (Київ) Методологічний інструментарій українознавчої спрямованості 
гуманітарної освіти; Баран В.Д. (Київ) Слов'янський та варяжський чинники в етногенезі українців; Токар Л.К. (Київ) 
Українознавство і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії в процесі розвитку; Ідзьо В.С. (Москва) Вивчення 
української держави Данила Галицького в освітньому процесі; Коваль О. (Бельгія) Проблеми розвитку українознавства в 
сучасній Бельгії. На секції ІІІ «Українознавчі проблеми культурогенезу українського народу», де головували: Денисюк С.П., 
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Мокренко А.Ю., Погребенник В.Ф., секретар: Макаренко Н.А., було виголошено 46 доповідей. Нашу увагу привернули виступи 
таких науковців: Денисюк С.П. (Київ) Теоретико-методологічні проблеми української літератури в системі українознавства; 
Триліс В.Г. (Київ) Українська пісня як джерело українознавства; Наливайко С.І. (Київ) Індоіранські мови як вагомий чинник у 
дослідженні української етнічної історії; Намакштанська І.Є. (Донецьк), Намакштанський Я.В. (Москва) Порівняльна 
характеристика в розвитку українського і шведського народознавства; Верниш В. (Чехія) До питання частотного аналізу 
стрижневого аналізу стрижневих компонентів ФО чеської та української мов. Секція IV «Наукові засади становлення 
українознавства як навчальної дисципліни», була розподілена на три підсекції. Так, на першій «Українознавство в дошкіллі та 
початкових класах», де головувала: Кудикіна Н.В., секретар: Пшеврацька О.В., було виголошено 9 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Півторак З.В. (Обухів) Українознавство в довкіллі; Лопушанська Г.В. (Львів) Програма 
українознавства для початкової школи у світлі розвитку іноваційних технологій; Рудяща С.А. (Київ) Українознавство в 
початкових класах; Кудикіна Н.В. (Київ) Українознавчий аспект ігрової діяльності молодших школярів; Козілецька Т.Ф. (Біла 
Церква) Досвід розробки програми з українознавства для початкових класів. На другій підсекції  «Українознавство в середніх та 
старших класах школи», де головували: Сазоненко Г.С., Усатенко Т.П., Яресько Л.П., секретар: Голець М.І., було виголошено 31 
доповідь. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Усатенко Т.П. (Київ) Українознавство як інтегративний навчальний 
курс; Яресько Л.П. (Київ) Українознавча методологія у викладанні природничих дисциплін; Голець М.І. (Київ) Українознавство в 
базовому компоненті національної освіти: політично-управлінські рішення та кроки реалізації; Сазоненко Г.С. (Київ) Вивчення 
українознавства представниками національних меншин в Україні; Гомола М., Гомола О. (Франція) З досвіду роботи 
українознавчих шкіл у Франції. На третій підсекції «Українознавство у вищій школі», де головувала: Люріна Т.І., Руденко Ю.Д., 
секретар: Семеног О.М., було виголошено 16 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Люріна Т.І. (Київ) 
Акмеологічна модель удосконалення вчителя українознавства; Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Українознавство в технічному вузі; 
Крижанівська В.П. (Київ) Українознавство: досвід і проблеми впровадження в освітній процес; Дюмін О.З,, Ніколаєва А.О. 
(Харків) Кафедра українознавства в технічному вузі; Коротієва-Камінська В.О. (Київ) Поширення українознавчого аспекту у зміст 
педагогічної освіти на початку 90-х років XX ст. На секції V «Геопсихологічні, геополітичні проблеми та міжнародні зв'язки в 
українознавстві», де головували: Масляк П.О., Сніжко В.В., секретар: Ткачук О.В., було виголошено 15 доповідей. Нашу увагу 
привернули виступи таких науковців: Мегела І.П. (Київ) Координація наукової діяльності центрів українознавства в Україні і за 
кордоном; Сніжко В.В. (Київ) Геопсихологічні та екологічні дослідження українознавства; Масляк П.О. (Київ) Геополітика та 
геостратегія України на початку XXI ст.; Василенко С.Д. (Одеса) Геополітика України в контексті її європейської інтеграції; 
Куглер Н.О. (Донецьк), Романова О.В. (Москва) Генетична єдність української душі й природного середовища в творчості 
Євгена Гуцала. На секції VI «Політичні, соціально-економічні та управлінські проблеми розвитку українознавства», де 
головували: Герасименко В.М., Дяків Р.С., секретар: Борсук О.П., було виголошено 15 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Герасименко В.М. (Київ) Українознавство в системі управління освітою міста Києва; Черняк В.К. (Київ) 
Економічні проблеми сучасного українознавства; Грищук А.В. (Київ) Українознавство і розбудова Збройних Сил України; 
Мамутова К. (Естонія) Досвід і проблеми діяльності українознавчих організацій в Естонії; Добровольська К.П. (Одеса) 
Українознавство та економічні науки у контексті його становлення у вищій школі. У другій половині дня 19 жовтня 2001 року 
після секційних засідань відбувся круглий стіл «Національне і загальнолюдське в системі українознавства», де головували: 
Дробноход М.І., Кононенко П.П., Курас І.Ф., Погрібний А.Г., секретар: Наливайко С.С. До участі в роботі запрошені: Андрущенко 
В.П., Бабак В.П., Барна М.М, Бауер М.Ю., Брегін М.Г., Брюховецький В.С., Ващенко Л.М., Горбачук М., Горбул О.Д., 
Горобець Ю.І., Гоян Я.П., Гулий І.С., Дзюба І.М., Добровольська О.М., Жулинський М.Г., Зазюн І.А., Зайчук В.О., Карпенко В.О., 
Колодний А.М., Коноваленко О.С., Корж В.Т., Кравченко В.І., Кравчук Л.В., Кушерець В.І., Мазаракі А.А., Мінченко Т.А., Мельник 
П.В., Мишанич О.В., Ничкало Н., Панчук М.І., Пересунько С.І., ІІоплавський М.М,, Попович А.В., Потуляк Р.В., Ріпа Л.А., 
Самойленко А.М., Свирська Т.І., Сифуляк Р.Ф., Сіверс З.Ф., Сідак В.С., Смолій В.А., Солдатенко В.Ф., Сохань П.С., 
Стрілько В.В., Сусак К.Р., Тараненко М.Г., Товкач М.В., Голстоухов А.В., Шевченко В.П., Шинкарук В.І., Шкіль М.І., Шпиг Ф.І., 
Яловий В.Б., а також всі бажаючі [12, 8–21]. 

20 жовтня 2001 року відбулося заключне пленарне засідання конференції. На ньому з доповідями виступили такі 
вчені-українознавці: Філіпчук Г.Г. (Київ) Українознавчі проблеми державної гуманітарної політики; Андрущенко В.П. (Київ) 
Українознавчі засади реформування національної освіти; Онищенко О.С. (Київ) Формування і розвиток джерельної бази 
сучасного українознавства; Дяків Р.С. (Київ) Проблема єдності української економіки і культури в українознавстві; Сніжко В.В. 
(Київ) Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в українознавстві; Удовенко Г.Й. (Київ) Українознавство в ідеології 
української держави; Мокренко А.Ю. (Київ) Духовна культура в системі самопізнання і самотворення українського народу; 
Конєва Я. (Польща) Сучасний стан та проблеми збереження духовного образу українського народу в умовах діаспори; Яресько 
Л.П. (Київ) Українознавство в середній школі як засіб пізнання і самопізнання особистості; Кравченко Л. (Латвія) Українські 
освітньо-виховні традиції в школі діаспори; Сазоненко Г.С. (Київ) Українознавча наука в освітньому процесі; Мегела І.П. (Київ) 
Проблеми координації наукової діяльності українознавців України і діаспори; Барабаш С.Г. (Київ) Культура українського народу 
як засіб його пізнання й самопізнання; Усатенко Т.П. (Київ) Наукові засади сучасних освітніх трансформацій в Україні; Кушерець 
В.І. (Київ) Українознавство в системі післядипломної освіти; Ріпа Л.А., Дубина М.І. (Київ) Українознавство в системі військової 
освіти; Бауер М.Ю. (Чернівці) Українознавство як навчальна дисципліна: проблеми теорії і практики (на досвіді Чернівецької 
області); Шкрібляк П.В. (Верховина) Українознавство як наукова основа розбудови незалежної української держави. Після 
завершення пленарного засідання були підведені остаточні підсумки конференції та прийняті важливі ухвали і резолюції [12, 
22]. 

Таким чином, у Програмі Десятої Міжнародної конференції «Українознавство – наука самопізнання українського 
народу» (18–20 жовтня 2001 р., м. Київ), було зафіксовано близько 300 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників 
українознавчого форуму з 16 держав Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська 
Федерація, Чехія, Румунія, Болгарія, Естонія, Латвія, Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Грузія, Вірменія, Японія і США. 

Отже, під час роботи пленарних, секційних засідань і круглого столу учасники конференції успішно обговорили досвід і 
уроки буття України й українців, а також актуальні проблеми українознавства як науки самопізнання українського народу. 

Через деякий час після завершення конференції побачив світ науковий збірник «Українознавство – наука самопізнання 
українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 жовтня. – К.: НДІУ, 2001.– 322 
с.», де були оприлюднені виступи учасників Десятого ювілейного Міжнародного українознавчого наукового форуму та його 
рекомендації. В його рекомендаціях, зокрема зазначалося, що попереднє дисятиріччя (1991–2001 рр.) було часом відродження 
українознавства й утвердження його як науки про самопізнання українського народу і як навчальної дисципліни. Процес 
національного відродження та розбудови Української державності сприяв тому, що українознавство почало займати чільне 
місце у вітчизняній науці і вітчизняному житті. Результати творчого пошуку вітчизняних і зарубіжних українознавців на цьому 
етапі знайшли відображення у понад 50 монографіях, 40 науково-методичних посібниках, 26 довідниках і збірниках, 100 статтей 
і наукових записок, проектах навчальних програм з українознавства для всіх ланок національної освіти, і матеріалах 10 
міжнародних конференцій. [30, 316]. 

Також, підсумки і ухвала Х щорічної конференції були оприлюднені в часописі «Українознавство», Число 1-2, 2002 рік. 
Зокрема, в підсумках було відзначено, що українознавство, як цілісна наука й освітня дисципліна, посіло своє належне місце 
серед гуманітарних дисциплін, здобуло авторитет і повагу як в Україні, так і поза її межами [31, 15]. 



 48

ХІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 17-19 жовтня 2002 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку». Офіційне відкриття 
поважного наукового зібрання відбулося 17 жовтня 2002 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку 
вчителя. Пленарне засідання тривало з деякими перервами весь день. Урочисто відкрив конференцію директор Інституту 
українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Привітання 
учасникам конференції виголосили Патріарх Філарет, Леонід Кравчук, Володимир Семиноженко. Після цього виступаючими 
було оприлюднено 23 доповіді, а саме: Кремень Василь, д-р філос. наук, проф., акад. НАНУ, Президент АПНУ, Президент Тов-
ва "Знання". України, міністр освіти і науки України (Київ.) Освіта України в умовах глобалізації або – зміни, котрі назріли; 
Сергєєв Юрій, Державний секретар Міністерства закордонних справ України (Київ). Україна, українство і світ; Кононенко Петро, 
д-р філол. наук, проф. акад., дир. НДІУ (Київ.) Українознавство і розбудова національної освіти; Ніколаєнко Станіслав, канд. 
пед. наук, Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань освіти і науки (Київ). Пріоритетні напрями розвитку 
національної освіти в Україні; Курас Іван, д-р іст. наук, проф. акад., віце-президент НАНУ, дир. Ін-ту політ. та етнонаціон. 
дослідж. НАНУ (Київ.). Інноваційна культура української гуманістики; Бауер Михайло, народний депутат України (Київ). 
Українознавство в освітньо-виховному процесі гуцульського краю; Винар Любомир, проф. (США) Стан та проблеми дослідження 
й вивчення української історії; Онищенко Олексій, д-р філос. наук, проф. акад.-секр. НАНУ, Генеральний дир. НБУ ім. 
В.І.Вернадського (Київ) Наука і освіта в системі інноваційного розвитку України; Погрібний Анатолій, д-р філол. наук, проф., 
акад. АН Вищої школи України, голова Всеукр. пед. тов-ва ім. Г.Ващенка (Київ) Мовний досвід світу і проблеми функціонування 
української мови в сучасній Україні; Крисаченко Валентин, д-р філос. наук, проф., зав. від. Нац. ін-ту стратегічних досліджень 
(Київ; Формування української політичної нації: стан і перспективи; Горинь Михайло, голова УВКР (Київ) Проблеми розвитку 
національної освіти в діяльності УВКР; Толстоухов Анатолій, канд. філос. наук, народний депутат України, почесний Президент 
Фонду сприяння мистецтв (Київ) Філософія української національної освіти; Мовчан Павло, народний депутат України, голова 
Тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка (Київ) Державні пріоритети в системі освіти; Ситник Кость, д-р біол. наук, народний депутат 
України, акад. НАНУ, дир. Ін-ту ботаніки ім. М.Холодного НАНУ (Київ) Людина, природа, етнос; Черевченко Тетяна, д-р біол. 
наук, проф., чл.-кор. НАНУ, дир. Центр. ботанічного саду ім. М.Гришка НАНУ (Київ) Роль природи у вихованні українців; 
Кушерець Василь, канд. філос. наук, голова правління Товариства "Знання" України (Київ) Посилення національного 
спрямування в розвитку та поширенні наукових знань; Ідзьо Віктор, канд. іст. наук, проф., ректор Українського ун-ту (РФ) 
Українознавство в Російській Федерації; Гєбнер Рольф, проф. Грайсфальдського ун-ту, голова Асоціації україністів Німеччини 
(Німеччина) Освітньо-виховні проблеми українців у діяльності Асоціації україністів Німеччини; Згуровський Михайло, ректор 
Нац. ун-ту "Київський політехнічний інститут" (Київ) Інформаційні мережеві технології в науці та освіті; Скрипник Ганна, 
президент Української асоціації україністів (Київ) Етнологічні аспекти освітніх програм в Україні; Авдієвський Анатолій, проф., 
акад., голова Всеукр. музич. Т-ва (Київ) Про відчуження культури від народу; Астахова Валентина, д-р іст. наук, проф., ректор 
Народної Української академії (Харків) Харківський центр українознавства: специфіка роботи в умовах прикордоння; 
Бондаренко Ірина, дир. НВК 102 (Дніпрпетровськ) Українознавство в навчально-виховному процесі. Досвід, пошуки, проблеми 
[13, 5–9]. 

18 жовтня 2002 року конференція працювала в секційному режимі. Але спочатку відбулося спільне засідання, на якому 
учасників конференції ознайомлено з досвідом роботи навчальних закладів Чернівецької області по впровадженню 
українознавства в освітній процес, співдоповідачами були: Бауер Михайло, народний депутат України (Київ); Таргул Любов, 
начальник Чернівецького обласного управління освіти (Чернівці); Мінченко Тамара, методист з українознавства Чернівецького 
обласного Ін-ту післядипломної освіти (Чернівці); Мастин Лариса, канд. філол. наук, доц. каф. педагогіки Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича (Чернівці). Опісля учасники розпочали роботу по секціях. На секції І «Історичні та 
теоретико-методологічні засади розбудови національної освіти в Україні», де головували: Баран Володимир, Калакура Ярослав, 
Токар Леонід, секретар: Краснодемська Ірина, було виголошено 32 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: 
Калакура Ярослав, д-р іст. наук, проф. (Київ) Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства; 
Баранівський Василь, д-р філос. наук, проф., акад. АН Вищої школи України (Київ) Філософсько-методологічні засади 
українознавчої науки; Токар Леонід, канд. іст. н., доц. (Київ) Українознавство як теоретико-методологічна основа становлення та 
розвитку національної освіти; Баран Володимир, д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Стан і перспективи вивчення 
проблеми походження українського народу в навчальних закладах України; Мицик Юрій,  д-р іст. наук, проф.(Київ) Українознавчі 
проблеми в сучасних підручниках з історії України. На секції ІІ «Національна школа-родина: стан та перспективи розвитку», де 
головували: Ващенко Людмила, Кудикіна Надія, Усатенко Тамара, секретар: Веремей Людмила, було виголошено 53 доповіді. 
Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Гринів Олег, д-р філос. наук, проф. (Львів) Суперечності утвердження 
історичної свідомості в українській школі: чиновницька ревізія конституційних засад; Лопушанська Галина, дир. ЗОШ 56 (Львів) 
Українознавство в середній школі (з досвіду викладання); Веремей Людмила, мол. наук. співроб. (Київ) Українознавчі аспекти 
виховання правосвідомості учнівської молоді; Федака Сергій, канд. іст. наук, доц. (Ужгород) Історія шкільних підручників на 
Закарпатті: українознавчий аспект; Молодиченко Валентин, канд. геол. наук, доц  (Мелітополь) Українознавство в початкових 
класах. На секції ІІІ «Українознавство у вищій школі: проблеми викладання та підготовки кадрів українознавців», де головували: 
Горбул Олександр, Руденко Юрій, секретар: Фігурний Юрій, було виголошено 31 доповідь. Нашу увагу привернули виступи 
таких науковців: Горбул Олександр, д-р іст. наук, проф. (Київ) Викладання українознавства у вищій школі та проблеми 
підготовки викладачів українознавства; Гомотюк Оксана, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Проблеми української державності у 
викладанні українознавства; Наливайко Сергій, наук. співроб. (Київ) До методології викладання давньої історії України у вищих 
навчальних закладах; Фігурний Юрій, канд. іст. наук (Київ) Проблема вивчення державотворчої діяльності гетьмана І.Мазепи в 
закладах освіти; Міносян Андрій, канд. іст. наук, доц., Чорна Наталія, канд. іст. наук, доц. (Харків) Українознавство в контексті 
гуманізації навчального процесу. На секції IV «Національна культура й розбудова освіти в Україні», де головували: Горенко-
Баранівська Лариса, Денисюк Сергій, Мокренко Анатолій, Сніжко Валерій, секретар: Костянтинова Світлана, було виголошено 
38 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Єрмоленко Світлана, д-р філол. наук, проф. (Київ) 
Концептосфера українського етносу: єдність мови, культури, самопізнання нації; Потапова Неля, сумісник Російського 
етнографічного музею (Санкт-Петербург) Білоцерківська картина на бересті (у контексті становлення народного промислу); 
Олдаковська-Куфльова Мирослава, проф. (Люблін, Польща) Український фольклор у творчості Станіслава Вінценза; Півторак 
Григорій, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Походження української мови в контексті українознавства; Горбач Анна-
Галя (Німеччина) Українська тема в німецькій літературі. На секції V «Економічні, політичні та управлінські проблеми розвитку 
освіти», де головували: Герасименко Василь, Дяків Роман, Масляк Петро, секретар: Федоренко Олександр, було виголошено 29 
доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Дяків Роман, канд. екон. наук, доц. (Київ) Питання геоекономіки в 
українознавстві; Козлов Анатолій, д-р філ. наук, проф., МАРКІНА Світлана, дир. Жовтневого ліцею (Кривий Ріг) Українознавство 
в системі освіти Кривого Рогу; Лісний Леонід, полковник Нац. акад. оборони України (Київ) Формування українознавчого 
світогляду у військовому середовищі України; Мартинюк Анатолій, дир. Центру "Українознавство" Тов-ва "Знання" України (Київ) 
Інтеграція українознавчих знань та їх трансформація в національну самосвідомість; Міщенко Андрій, асп. Київ. нац. ун-ту ім. 
Т.Шевченка (Київ) Становлення геоінформаційного простору України і розвиток національної науки і освіти. На секції VI «Центри 
українознавства в розвитку національної науки й освіти (з досвіду України та діаспори)», де головували: Дорошко Лідія, Коростій 
Ольга, Петровський Олександр, Сазоненко Галина, секретар: Самоха Ганна, було виголошено 18 доповідей. Нашу увагу 
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привернули виступи таких науковців: Дорошко Лідія (Білорусь) Здобутки і перспективи українознавчих студій на етнічних землях 
Берестейщини; Грицик Людмила, д-р філол. наук, проф. (Київ) Українознавство в Грузії: шляхи розвитку, проблеми і 
перспективи; Кравченко Лідія (Латвія) Українознавство в Українській гімназії Латвії; Коростій Ольга, зав. від. міжн. зв’язків НДІУ 
(Київ) Українознавство з погляду географії поширення та впливів; Попович Богдан (Польща) Українська освіта в Перемишлі; 
Гловінський Іван, проф. (США) Українознавча основа в системі освіти діаспори; Конєва Ярослава (Польща) Специфіка 
викладання українознавства в Польщі; Тетеріна Дарина (Німеччина) Незалежна Асоціація дослідників совєтської теорії і 
практики в національних проблемах. Ю.Бойко-Блохин – засновник Незалежної Асоціації; Керзюк Ольга, Британська бібліотека 
(Лондон) Українські студії в Британській бібліотеці: минуле, сучасне, майбутнє; Бача Юрій (Словаччина) Українознавче 
спрямування освіти і науки в Словаччині [13, 11–34]. 

19 жовтня 2002 року конференція працювала у пленарному режимі, було заслухано доповіді таких вчених-
українознавців: Степко Михайло, заст. Держ. секретаря МОНУ (Київ) Сучасна вища школа та проблеми розвитку; Дробноход 
Микола, д-р геол.-мінер. наук, проф., дир. Ін-ту міжнар. освіти та проблем управл., Президент АН Вищої школи України (Київ) 
Вища освіта: проблеми управління; Поляков Микола, ректор Дніпропетровського державного ун-ту (Дніпропетровськ) 
Українознавча складова в системі гуманітарного навчання і виховання студентів; Федоренко Євген, д-р філол., проф. Голова 
Управи Шкільної Ради при УККА, Вчений секретар ВУАН у США, дійсний член АПНУ, член Опікунської Ради НДІУ (США) 
Українознавство в системі діяльності Шкільної ради при УККА; Гаврилишин Богдан, проф. (Швейцарія) Геополітичні проблеми 
України в освітньому процесі; Чижевський Борис, канд. пед. наук, помічник голови Комітету ВР (Київ) Українська національна 
ідея та формування змісту освіти; Баканідзе Отар, д-р філол. наук, проф. (Грузія) Українознавство в освітній практиці 
Тбіліського університету; Попович Костянтин  (Молдова) Українознавство в освітньому процесі українців Молдови; Панасюк 
Володимир, акад., голова Львівського тов-ва "Рідна школа" (Львів) Шляхи переходу від державної до державно-громадської 
форми управління в освіті; Русанівський Віталій, д-р філол. наук, проф., акад. НАНУ (Київ) Українська мова як інструмент 
реанімації національної свідомості; Терзійська Лідія (Болгарія) Українознавство в Болгарії; Мельник Лариса, дир. Київ. міськ. 
Будинку вчителя (Київ) Роль Будинку вчителя у формуванні національної свідомості освітянських кадрів (з досвіду роботи); 
Панчук Май, д-р іст. наук, проф., зав. відд. Ін-ту політ. та етнонаціон. дослідж. НАНУ (Київ) Українська політична нація: 
проблеми становлення та розвитку; Кононенко Тарас, канд. філос. н., доц. Київ. Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ)  Інтернет-
стратегія розвитку освітньої системи України; Товстуха Євген (Київ) Вплив лікарських рослин на формування світогляду 
українців; Шкрібляк Петро, дир. філії "Гуцульщина" НДІУ, член Міжн. наук.-коорд. ради з проблем українознавства (Верховина) 
Стан, тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини; Степаненко Михайло, перший секретар правління спілки 
композиторів України, проф. Київ. консерваторії (Київ) Виховна роль музики; Клець Дмитро (с. Рачин, Рівненська обл.) Науковий 
підхід до українознавства та національної освіти (постановка проблеми); Лукашенко Петро, дир. Ірпінського економічного 
коледжу (Ірпінь) Українознавче спрямування у підготовці спеціаліста; Горбатюк Дем’ян, д-р мед. наук, проф. (Київ) Перспективи 
української медицини з позицій українознавства; Олійник Віктор, дир. Центрального Ін-ту підвищення кваліфікації МОНУ (Київ) 
Українознавче спрямування діяльності центрів підвищення кваліфікації кадрів; Пілат Валенти, д-р, проф. (Польща) Україністика 
у Варнінсько-Мазурському університеті. Після завершення пленарного засідання були підведені остаточні підсумки конференції 
та прийняті важливі ухвали і резолюції [13, 35–37]. 

Таким чином, у Програмі Одинадцятої Міжнародної конференції «Українознавство в розбудові національної освіти 
України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку» (17–19 жовтня 2002 р., м. Київ), було зафіксовано понад 250 доповідей, 
повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 13 держав Європи, Азії, Північної Америки. А саме з таких 
країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Білорусь, Словаччина, Молдова, Болгарія, Латвія, Німеччина, Великобританія, 
Швейцарія, Грузія і США. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили важливу роль 
українознавства в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку. 

Підсумки і ухвала ХІ щорічної конференції були оприлюднені в часописі «Українознавство», Число 1(6), 2003 рік. 
Зокрема, в підсумках було відзначено, що в роботі наукового зібрання зголосилися взяти участь 250 вчених та педагогів з усіх 
областей України і з 12 зарубіжних країн Європи, Азії, Америки, Австралії, а до початку конференції було випущено журнал 
«Українознавство», Число 4, 2002 рік, у якому опубліковані проблемні статті Міністра освіти і науки України, академіка 
В.Г. Кременя, Віце-президента НАНУ, академіка І.Ф. Кураса, Народного депутата України А.В. Толстоухова та понад 20 
вітчизняних і зарубіжних українознавців – педагогів та вчених. Також, в підсумках було відзначено, що на шести секціях було 
заслухано понад 150 доповідей та повідомлень, окрім вітчизняних, були заслухані та оприлюднені тексти поданих доповідей 
вчених з Росій, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Грузії, Болгарії, Латвії та інших країн [32, 66]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені у важливій українознавчій праці 
«Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Міленіум, 2004.– Т. ІІ: Українознавство в розбудові 
національної освіти в Україні ХХІ століття: проблеми та перспективи розвитку.– 529 с.» 

ХІІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 17-18 жовтня 2003 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
відбулося 17 жовтня 2003 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало 
з 10.00 до 16.00. Урочисто відкрив конференцію директор Інституту українознавства Київського університету імені Тараса 
Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Після цього виступаючими було оприлюднено 38 доповідей, а саме: 
Кононенко П.П. (Київ) Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні; Толстоухов А.В. (Київ) Культура в 
розвитку громадянського суспільства; Кремень В.Г. (Київ) Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства; Курас 
І.Ф. (Київ) НАН України в сучасному політичному процесі; Довженко В.І. (Київ) Співпраця з громадськими організаціями, 
спрямована на організацію державної політики стосовно сім`ї, жінок, дітей та молоді; Горинь М.М. (Київ) УВКР у формуванні 
світового українства; Павличко Д.В. (Київ) Україна вчора, сьогодні, завтра; Мокренко А.Ю. (Київ) Ліга захисту культури в 
розбудові громадянського суспільства в Україні; Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності; 
Жебровський Б.М. (Київ) Столична освіта у формуванні громадянського суспільства; Андрущенко В.П. (Київ) Роль педагогічних 
кадрів у життєдіяльності суспільства; Доцин І.В. (Київ) Історія праотчої сторони і свідомість суспільства; Драч І.Ф. (Київ) "Україна 
і світ" в консолідації українства; Дробноход М.І. (Київ) Формування кадрового потенціалу у розбудові громадянського 
суспільства; Жуковський А. (Франція) Світове українство в розвитку українського суспільства; Жулинський М.Г. (Київ) Література 
як суспільствотворча сила; Заєць І.О. (Київ) Проблеми історичної пам`яті в розвитку українського суспільства; Ідзьо В.С. 
(Москва) Історичні джерела у формуванні свідомості українського суспільства; Кирпінська-Якобсен М. (Данія) Українська 
політична наука у європейському контексті; Кияк Б.Р. (Київ) Наукові фонди в розвитку науки і суспільства; Коноваленко О.С. 
(Київ) Свобода слова у формуванні громадянського суспільства; Кузнєцов Ю.Б. (Київ) Роль преси у формуванні сучасної 
педагогіки; Кушерець В.І. (Київ) Товариство "Знання" України в розбудові держави і громадянського суспільства; Маломуж М.Г. 
(Київ) Конфесії у розвитку громадянського суспільства; Онищенко О.С. (Київ) Інформаційні проблеми формування 
громадянського суспільства в Україні; Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми розвитку національної освіти у контексті 
державотворення; Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства; Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в 
освіті Кримської АР; Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі національного виховання; Сергеєв Ю.А. (Франція) 
Українознавство у міжнародних відносинах; Скрипник Г.А. (Київ) Демократичні засади національної ментальності українського 
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народу; Смолій В.А. (Київ) Деякі методологічні проблеми вивчення історії України; Солдатенко В.Ф. (Київ) Внесок М.Скрипника в 
розроблення концепції українізації та її реалізацію; Татушинський В.І. (Київ) Системні зміни в національній освіті; Удовенко Г.Й. 
(Київ) Проблеми політичної свідомості світового українства; Удовиченко В.П. (Славутич) Участь громадян у суспільному житті на 
локальному рівні (досвід "Громадянської ради міста Славутича"); Федоренко Є.В. (США) Шкільна Рада (США) в розвитку 
етнонаціональної самоідентифікації; Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у формуванні  громадянського суспільства в 
Україні. З 16.00 до 17.00 17.10.2003 р. відбувся дискусійний круглий стіл «Мова як Українознавство та її роль у розбудові 
громадянського суспільства», де головували: Погрібний А.Г., Мовчан П.М., Павличко Д.В., секретар: Пономаренко А.Ю. На 
ньому розглядалися такі питання: людина у громадянському суспільстві: мовний аспект; державна мова в конституційному полі; 
мовна стабільність – чинник політичної стабільності держави; мова і реальний патріотизм; культура мови як критерій культури 
суспільства; громадські організації і питання мови; проблема сім'ї і мови: культура і традиції; подвійне громадянство: парадокси 
оцінок; мовні конфлікти і гармонізація суспільства; мовні зміни під впливом міграцій. До дискусії були запрошені: Е.Бабчук, 
Н.Бойко, С.Гавриш, Ю. Гнаткевич, О. Горбул, М. Горинь, С. Єрмоленко, І. Заєць, О. Кобець, М. Нестерчук, Д. Павличко, 
Л. Паламар, М. Степаненко, Б. Сусь, Л.Танюк, В. Терен, Г. Удовенко, С. Шевчук, В. Шляхова, І. Ющук, В. Яворівський та ін. 
Також під час круглого столу відбулася презентація книг Анатолія Погрібного "Раз ми є, то де?" та Петра Кононенка, Тараса 
Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи" [14, 5–8]. 

18 жовтня 2003 року з 10.00 до 16.00 конференція працювала у секційному режимі. Так, секція І «Українознавство як 
наукова база формування громадянина України: в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі», де головували: 
Кононенко П.П., Токар Л.К., Коротєєва-Камінська В.О., секретар: Краснодемська І.Й. була розподілена на дві підсекції. На 
першій підсекції «Українознавчі засади розбудови громадянського суспільства в Україні», де головував: Токар Л.К., серетар: 
Фігурний Ю.С., було виголошено 40 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Баран В.Д. (Київ) Археологічні 
джерела як один із факторів формування свідомості сучасного українця; Горбань Т.Ю. (Київ) Українознавство в суспільній 
свідомості українців: ретроспектива і сучасність; Калакура Я.С. (Київ) Ідеї громадянського суспільства в українській історіографії 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; Чирков О.А. (Київ) Українознавство як засіб формування громадянина України; 
Ярошинський О.Б. (Київ) Проблеми громадянського суспільства у вітчизняній історії та історіографії. На другій підсекції 
«Українознавство в системі формування громадян України: в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі», де 
головували: Філіпчук Г.Г., Коротєва-Камінська В.О., Сазоненко Г.С., серетар: Голець М.І., було виголошено 56 доповідей. Нашу 
увагу привернули виступи таких науковців: Коротєєва-Камінська В.О. (Київ) Українознавство у змісті педагогічної освіти на 
початку ХХ ст. (практичний аспект); Лукаш Г.П., Рогозіна В.І., Дроботенко В.Ю., Краснікова В.В. (Донецьк) Проблеми викладання 
дисциплін українознавчого циклу у вищій школі; Приставська О.І. (Львів) Методика викладання українознавства в середній 
школі; Степаненко В.М. (Дніпропетровськ) Історія Придніпров`я як основа українознавчої підготовки студентів вузів; Шевченко 
С.І., Житков О.А. (Кіровоград) Етномузеєзнавство у системі українознавчих дисциплін ВНЗ (на прикладі Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка). Секція ІІ «Культурологічні проблеми розбудови 
громадянського суспільства в Україні», де головували: Мокренко А.Ю., Горенко-Баранівська Л.І., секретар: Коротя-Ковальська 
В.П. була розподілена на дві підсекції. На першій «Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні», 
де головувала: Горенко-Баранівська Л.І., секретар: Придатко Т.О., було виголошено 65 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Національна культура в розбудові громадянського суспільства в 
Україні; Коротя-Ковальська В.П. (Київ) Фольклор у культурно-історичному просторі українознавства; Коткова М.В. (Київ) 
Розвиток професійної компетентності вчителів художньо-естетичного профілю в системі українознавства; Пазяк Н.М. (Київ) 
Фольклор як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу; Фігурний Ю.С. (Київ) Вплив козацьких 
культурних традицій на процес становлення громадського суспільства в Україні у контексті українознавства. На другій підсекції 
«Словесність як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу», де головували: Пономаренко А.Ю., 
Денисюк С.П., секретар: Костянтинова С.В., було виголошено 26 доповідей. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: 
Вельбовець Г.Г. (Київ) Культура мовленевого спілкування як база формування громадянина України; Денисюк С.П. (Київ) 
Громадянська спрямованість українського письменства як проблема сучасного українознавства; Конєва Я.П. (Ольштин, 
Варшава) Міфологічні архетипи та їхня роль у міжнаціональній комунікації; Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Мовний аспект 
розбудови громадянського суспільства в Україні; Чукіна В.Ф. (Київ) Мовна картина світу українців, вираження у фразеологізмах. 
На секції ІІІ «Взаємодія громадських і державних інституцій, українознавчих центрів в реалізації ідеї громадянського суспільства 
в Україні», де головували: Філіпчук Г.Г., Кононенко Т.П., Сніжко В.В., секретар: Лавренчук І.І., було виголошено 22 доповіді. 
Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Губський С.І. (Київ) Роль структур громадянського суспільства в розбудові 
Збройних Сил України (історичний досвід та сучасні проблеми); Дьолог О.С. (Харків) Українознавчі культурні та освітні центри у 
діаспорі США та Канади; Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми розбудови громадянського суспільства в дослідженнях вчених 
УВАН; Сніжко В.В. (Київ) Українознавча ідея і націоналізм; фон Шталінберг О.П. (Київ) Внесок Українського Конгресового 
Комітету Америки у розбудову громадянського суспільства в Україні. На секції IV «Політичні, суспільно-економічні та правові 
аспекти формування громадянського суспільства в Україні», де головували: Р.С.Дяків, .Масляк П.О., Васюта О.А., секретар: 
Федоренко О.А., було виголошено 43 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Гринів О.І. (Львів) Права особи і 
права нації в процесі суверенізації України; Мельник І.А. (Львів) Українська політична нація: формування на засадах 
національного державотворення; Понур Ю.С. (Київ) Правова демократична держава, громадянське суспільство і національна 
ідея: сучасні тенденції в Україні та світі; Ткачук О.В. (Київ) Геополітичні аспекти у розвитку громадянського суспільства; 
Федоренко О.А. (Київ) Національна державність – передумова становлення українського громадянського суспільства. У другій 
половині дня 18 жовтня 2003 року після завершення секційних засідань, спочатку відбувся круглий стіл «Досвід, проблеми та 
завдання українознавствав гуцульському регіоні (до 10-ліття філії НДІУ "Гуцульщина")», де виступив з доповіддю Шкрібляк П.В. 
(Верховина) Десятиріччя діяльності філії "Гуцульщина" НДІУ МОН України: передумови необхідності створення, результати 
роботи., перспективи, а потім були підведені остаточні підсумки роботи конференції, заслухані звіти секцій та прийняті важливі 
ухвали [14, 5–26]. 

Таким чином, у Програмі Дванадцятої Міжнародної конференції «Українознавство в розбудові громадянського 
суспільства в Україні» (17–18 жовтня 2003 р., м. Київ), було зафіксовано понад 300 доповідей, повідомлень, виступів тощо 
учасників українознавчого форуму з 6 держав Європи і Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська 
Федерація, Франція, Данія і США. 

Отже, під час роботи пленарних, секційних засідань і круглого столу учасники конференції успішно обговорили 
важливу роль українознавства в розбудові громадянського суспільства в Україні. 

Підсумки ХІІ щорічної конференції були оприлюднені в часописі «Українознавство», Число 4(9), 2003 рік. Зокрема, 
О. Ярошинський в підсумках відзначив, що в роботі наукового зібрання зголосилися взяти участь 315 вчених та педагогів з усіх 
областей України і з 5 зарубіжних країн [33, 80]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені у важливій українознавчій праці 
«Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Міленіум, 2004.– Т. ІІІ: Українознавство в розбудові 
громадянського суспільства в Україні.– 541 с.» 

ХІІІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 21-22 жовтня 2004 року, де обговорювалася проблема 
«Соціально-еономічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства». Офіційне відкриття 
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поважного наукового зібрання відбулося 21 жовтня 2004 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку 
вчителя. Пленарне засідання тривало весь день з невеликою перервою на обід. Урочисто відкрив конференцію директор 
Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Після 
цього виступаючими було оприлюднено 31 доповідь, а саме: Кремень В.Г. (Київ) Вища освіта і наука – приоритетні сфери 
розвитку суспільства; Кононенко П.П. (Київ) До єдності – через багатоманітність; Андрущенко В.П. (Київ) Роль педагогічних 
кадрів у життєдіяльності суспільства; Вишневський О.І. (Дрогобич) Системно-цілісний підхід до змісту виховання як передумова 
становлення гармонійної особистості; Гринів О.І. (Київ) Українська нація в історичному вимірі: постановка проблеми з погляду 
націології; Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності; Дробноход М.І. (Київ) Соціально-економічна 
система і формування громадянського суспільства; Дубинський І.М. (Київ) Академія дистанційної освіти в поширенні 
українознавчого знання; Думенко М.П. (Київ) Основні напрямки кадрової політики в умовах реформування Збройних Сил 
України; Жуковський А. (Франція) Світове українство у розвитку української державності; Ідзьо В.С. (Москва) Український 
націоналізм. Історико-філософський погляд з Росії; Калакура Я.С. (Київ) Історична пам’ять як чинник самоідентифікації 
українців; Кононенко Т.П. (Київ) Дистанційна освіта в соціокультурних процесах України ХХІ століття; Курас І.Ф. (Київ) НАН 
України в сучасному політичному процесі; Кушерець В.І. (Київ) Товариство “Знання” – провідник кращих просвітянських традицій 
в незалежній Україні; Лебединська Т.М. (Санкт-Петербург) Україна і Санкт-Петербург; Любар О.О. (Кривий Ріг) Українська освіта 
і педагогіка у вихованні громадянина; Недюха М.П. (Київ) Україна як суспільство ризику; Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми 
розвитку національної освіти у контексті державотворення; Павличко Д.В. (Київ) Українська національна ідея в теорії і житті; 
Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства; Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в освіті Кримської АР; 
Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі координат акмеологічної моделі ліцею; Сніжко В.В. (Київ) Міф в 
українознавстві; Томенко М.В. (Київ) Інформаційна політика як складова формування світоглядних цінностей українського 
народу; Удовенко Г.Й. (Київ) Проблеми розвитку законодавчого механізму захисту прав людини в Україні; Федоренко Є.В. 
(США) Шкільна Рада (США) в розвитку етнонаціональної самоідентифікації; Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у 
формуванні  громадянського суспільства в Україні; Шевченко В.І. (Чернігів) Українознавство як методологія національного 
самопізнання; Шкрібляк П.В. (Верховина) Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, 
сучасний стан, перспективи і проблеми [15, 5–7]. 

21 жовтня 2004 року в першій половині дня конференція праювала в секційному режимі. Так, на секції І «Проблеми 
прав людини, нації, етноменшин в Україні», де головували: Кононенко Т.П., Денисюк С.П., секретар: Таровська О.А., було 
виголошено 44 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Безотосний М.Т. (Полтава) Український голокост 
1932-1933 років і Полтавщина; Івангородський К.В. (Черкаси) Теоретично-методологічні проблеми етнології в інтерпретації 
поняття "етносоціальні процеси"; Козанкевич О.М. (Польща) Стереотипи національних меншин. Дослідження студентів Західної 
України; Михайлич О.В. (Київ) Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору; Цибуленко Г.В. (Херсон) 
Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ-ХХІ ст. На секції ІІ 
«Політичні, геостратегічні, соціально-економічні та етонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах 
сучасності», де головували: Васюта С.І., Фігурний Ю.С., Сніжко В.В., секретар: Федоренко О.А., було виголошено 41 доповідь. 
Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Євсюкова Н.В. (Горлівка) Профспілки і страйковий рух України у політичному 
вимірі (1991-2000 рр.); Кунченко-Харченко В.І., Смоляр А.О., Смоляр О.А., Дмитренко М.І., Трубін Ю.Ю. (Черкаси) Українські 
миротворці. Місії миру чи престижу?; Фігурний Ю.С. (Київ) Етнонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах 
сучасності в українознавчому вимірі; Шаглі В.О. (Одеса) Зростання ролі політичної відповідальності у забезпеченні 
національних інтересів України; Ярошинський О.Б. (Київ) Важливість та перспективи української національної ідеї в сучасному 
державотворчому процесі. На секції ІІІ «Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія?», 
де головувала: Горенко-Баранівська Л.І., секретар: Семенюченко О.В., було виголошено 61 доповідь. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Парадигми національної культури в системі українознавства; Дуда Н.М. 
(Львів) Білінгвізм та бікультурність в Україні; Семенюченко О.В. (Київ) Етнопсихологічні особливості розвитку національної 
культури у сфері українознавства; Фесенко Г.Г. (Харків) Етноетика та універсастська макроетика в українознавстві; Ярещенко 
О.Т. (Одеса) Космологічний характер взаємовпливів світової і української національної культур. На секції IV «Науково-
світоглядні проблеми самопізнання українського народу», де головували: Калакура Я.С., Токар Л.К., Наливайко С.І., секретар: 
Краснодемська І.Й., було виголошено 62 доповіді. Нашу увагу привернули виступи таких науковців: Баран В.Д. (Київ) Етнічні та 
державотворчі процеси на українських теренах в часи утворення Київської Русі; Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Ідея соборності 
України в українознавчих дослідженнях на рубежі ХІХ-ХХ століть; Грицюк В.М. (Київ) Значення дослідження прадавньої історії 
України для самопізнання українського народу; Солдатенко В.Ф. (Київ) Революційні події 1917-1920 років в Україні: до 
методології наукового відтворення; Токар Л.К. (Київ) Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування 
знань. На секції V «Освіта та виховання як чинники  формування цілісної особистості  на засадах українознавства», де 
головували: Філіпчук Г.Г., Вельбовець Г.Г., Сазоненко Г.С., секретар: Крижанівська В.П., було виголошено 86 доповідей. Нашу 
увагу привернули виступи таких науковців: Бондаренко Г.Б. (Київ) Формування світогляду майбутнього генерал-хорунжого УПА 
(Романа Шухевича – Тараса Чупринки); Вельбовець Г.Г. (Київ) Формування громадянськості як основи курсів підвищення 
кваліфікації учителів українознавства; Мафтин Л.В., Лапко Я.І. (Чернівці) Українознавчий контекст діяльності Ліги українських 
католицьких жінок Канади; Шульга О.О., Карпова С.А., Сокольницька Л.О. (Одеса) Українознавчі аспекти в навчальній та 
позааудиторній роботі з іноземними студентами; Яресько Л.П. (Київ) Формування громадянської свідомості в українознавчому 
просторі. На секції VI «Мова як головний чинник національної ідентифікації», де головували: Єрмоленко С.Я., Погрібний А.Г., 
Пономаренко А.Ю., секретарі: Костянтинова С.В., Яременко С.А., було виголошено 36 доповідей. Нашу увагу привернули 
виступи таких науковців: Кулемзіна Т.В., Таран С.С., Моргун Є.І. (Донецьк) Про роль української мови у формуванні особистості 
майбутнього лікаря; Пономаренко А.Ю. (Київ) Українська мова у сфері інформаційних технологій; Радевич-Винницький Я.К. 
(Дрогобич) Про методологію українознавства і методологічний статус української мови; Чирков О.А. (Київ) Мовно-культурне 
зросійщення українців, кримських татар, караїмів та кримчаків у минулому і тепер; Яременко С.А. (Київ) Мовне питання в 
часописі “Молода Україна” на початку ХХ ст. У другій половині дня 22 жовтня 2003 року, а саме з 16.00 до 17.00 відбулося 
підведення підсумків роботи конференції, заслуховування звітів секцій та прийняття ухвал [15, 8–29]. 

Таким чином, у Програмі Тринадцятої Міжнародної конференції «Соціально-економічні, політичні та етнонацінальні 
чинники буття народу в системі українознавства» (21–22 жовтня 2004 р., м. Київ), було зафіксовано понад 360 доповідей, 
повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 5 держав Європи і Північної Америки. А саме з таких країн, як: 
Україна, Польща, Російська Федерація, Франція і США. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили соціально-економічні, 
політичні та етнонацінальні чинники буття народу в системі українознавства. 

Підсумки ХІІІ щорічної конференції та ухвали шести секцій були оприлюднені в часописі «Українознавство», Число 3-4, 
2004 рік. Зокрема, О. Ярошинський в підсумках відзначив, що в роботі наукового зібрання зголосилися взяти участь 380 вчених 
та педагогів з усіх областей України і з 5 зарубіжних країн. Вони представляли 140 освітніх та наукових установ, державних та 
громадянських органів [34, 370]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені протягом 2005 р. у чотирьох томах 
«Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.». – Т. ІV.– (446 с.); – Т. V.– (438 с.); – Т. VІ.– (442 с.); – 
Т. VІІ.– (492 с.). 
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ХІV українознавчий науковий форум, а саме Міжнародний конгрес у форматі щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 20-21 жовтня 2005 року, де обговорювалася 
проблема «Українська мова вчора, сьогодні завтра в Україні і світі». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 
20 жовтня 2005 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало весь день 
з невеликою перервою на обід. Урочисто відкрив конференцію директор Інституту українознавства Київського університету імені 
Тараса Шевченка, професор, голова оргкомітету Кононенко П.П. Були зачитані привітання Президента України В.А. Ющенка, 
голови Верховної Ради України В.М. Литвина, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, міністра освіти і 
науки С.М. Ніколаєнка, голови УВКР М.М. Гориня. Після цього виступаючими було оприлюднено 28 доповідей, а саме: 
Кононенко П.П. (Київ) Мова і майбутнє народу; Жебровський Б.М. (Київ) Українська мова в системі української освіти; Бєлий Л.К. 
(Сімферополь) Українська мова як засіб культурної інтеграції національних меншин в АР Крим; Єрмоленко С.Я. (Київ) 
Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі; Зеленчук І.М. (Верховина) Реєстр 
географічних назв населених пунктів і природних об’єктів Верховинщини; Ідзьо В.С. (Москва) Український мовний ореол від 
Геродота до Нестора; Кепінська-Якобсен М. (Копенгаген) Відродження в Україні народних фольклорних шкіл задля 
культивування української мови і культурної спадщини; Колесниченко-Братунь Н.Р. (Київ) Проблема української мови в ЗМІ; 
Колодний А.М. (Київ) Мова в церковному та релігійному житті України; Коноваленко О.С. (Київ) Дискурсний спосіб осмислення 
курсів української мови в навчальних закладах через сторінки педагогічної преси; Кононенко Т.П. (Київ) Українознавчі основи 
становлення української філософської мови; Крижанівська В.П. (Київ) Від «Я і українська мова» до «Українська мова – моя 
мова»; Лукашенко В.В. (Сімферополь) Теорія і практика використання сучасних інформаційних технологій в науково-дослідній 
роботі з українознавства (на прикладі діяльності Кримської філії НДІУ); Недюха М.П. (Київ) Масове суспільство: комунікація як 
засіб ідентифікації; Оксьон В.І. (Санкт-Петербург) Українська мова через живопис; Осколов П.В. (Чернівці) Система роботи з 
українознавства в навчальній та виховній роботі в навчальних закладах Чернівецької області; Пиріг Л.А. (Київ) Українська мова 
у сфері медицини: сучасний стан і тенденції; Пономаренко А.Ю. (Київ) Українознавчі стратегії соціолінгвістичних досліджень; 
Пришляк М.Д. (Рим) Вартість філософії та мовної етики в українознавстві; Сазоненко Г.С. (Київ) Досвід УГЛ Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка в дослідженні генезису та проблем української мови; Сергеєв Ю.А. (Париж) 
Українська мова та українознавство у Франції; Удовенко Г.Й. (Київ) Мовна політика України на сучасному етапі; Федоренко Є.В. 
(США) Українська мова в системі освіти та науки Сполучених Штатів Америки; Філіпчук Г.Г. (Київ) Термінологічна політика – 
пріоритет української державності; Чередниченко О.І. (Київ) Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів; Ющук І.П. 
(Київ) Державна мова і мова національних меншин; Ятченко А.Д. (Київ) Видання навчальної літератури в Україні: стан і 
проблеми; Якімова А.М. (Софія) Проблеми сучасної україністики в Болгарії [16, 5–8]. 

21 жовтня 2005 року у першій половині конгрес працював у секційному режимі. Секція І «Українська мова в 
самопізнанні й самотворенні народу» була розподілена на дві підсекції. На першій підсекції, «Мовно-філософські чинники 
українознавства», де головували: Кононенко Т.П., Недюха М.П., Плівачук К.В., секретар: Таровська О.А., було заслухано 26 
доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Губерначук 
С.С. (Київ) Надання українському етносу статусу етносу, постраждалого від зросійщення, як спосіб утвердження в Україні 
українського мовно-культурного простору; Переломова О.С. (Суми) Своєрідність мовного буття українсько-грузинського поета 
Рауля Чілачави як прояв духовної самоідентифікації особистості; Плівачук К.В. (Біла Церква) Мова – інтелектуальний портрет 
людини; Таровська О.А. (Київ) Мова як чинник формування національної свідомості; Терлецький В.М. (Київ) «Scriptura 
philosophica sui interpres». Міркування щодо сучасних україномовних перекладів світової філософської класики. На другій 
підсекції «Мова як чинник самопізнання і розвитку українського народу», де головували: Токар Л.К., Калакура Я.С., 
Солдатенко В.Ф., Науменко Н.В., секретар: Краснодемська І.Й., було заслухано 27 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Калакура Я.С. (Київ) Мова як об’єкт та інструмент 
історичного дослідження; Ковалюк З.М. (Керч) Українська мова: до історії формування та розвитку; Краснодемська І.Й. (Київ) 
Внесок учених української діаспори в становлення українського мовознавства (ХХ ст.); Петровський О.І. (Київ) Питання 
державності української мови в роботі міжнародних конгресів україністів; Токар Л.К. (Київ) Українська мова в самопізнанні й 
самотворенні народу. На секції ІІ «Мова як чинник національної самоідентифікації українців», де головували: Калашник В.С., 
Ющук І.П., Сазоненко Г.С., Сніжко В.В., секретарі: Кононенко М.П., Лавренчук І.І., було заслухано 22 доповіді та повідомлення. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) 
Менталітет як чинник національної самоідентифікації народу; Зеленчук В. (Верховина) Роль діалекту у збереженні національної 
свідомості гуцулів як частини українського етносу; Козанкевич О.М. (Польща) Українська мова і стереотипи. Роль стереотипів у 
національній самоідентифікації українців; Комінярська І.М. (Кременець) Національна ідентичність українського народу 
(філософський, етнографічний, психологічний, культурологічний та літературознавчий аспекти); Чешков О.А. (Київ) Роль 
інноваційного українознавства в архітектоніці українського суспільства. На секції ІІІ «Мовна політика. Державні механізми 
утвердження мови», де головували: Удовенко Г.Й., Степаненко М.І., Гуйванюк Н.В., Пономаренко А.Ю., секретар: Кривенко 
Л.М., було заслухано 39 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Гуйванюк Н.В. (Чернівці) Українознавчі параметри живої народної мови; Кондратюк Г.М. (Сімферополь) 
Українська мова в Криму: історичний досвід ХХ століття; Приставська Л.І., Ферій Н.В. (Львів) Антиукраїнські тенденції мовної 
політики в Україні; Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Лінгвоцид як предмет українознавства; Шаглі В.О. (Одеса) Утвердження 
державної мови як показник політичної відповідальності української еліти. Секція IV «Мовно-освітні орієнтири суспільства. Мова 
сучасної науки: українознавчі виміри» була розподілена на дві підсекції. На першій «Державна мова як засіб формування мовної 
компетентності особистості», де головували: Любар О.О., Філіпчук Г.Г., Крижанівська В.П., Зеленчук І.М., секретарі: Безвіконна 
Т.В., Понур Ю.С., було заслухано 37 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Ідзьо В.С. (Москва)  Олег Ярославович Галицький (Настасич) – автор “Слова о полку 
Ігоревім”; Кушерець В.І. (Київ) Мова сучасної науки, освіти та науково-просвітницької діяльності: українознавчі виміри; Мінченко 
Т.А. (Чернівці) Використання елементів українознавства на уроках української мови і літератури; Руденко Н.І. (Сімферополь) 
Українська мова в школах Криму; Черничко С.С., Берегсасі А.Ф. (Берегово) Українська мова у школах з угорською мовою 
навчання. На другій підсекції «Державна мова у змісті освіти сучасних вищих навчальних закладів», де головували: Єрмоленко 
С.Я., Шляхова В.В., Зубков М.Г., секретар: Любарська Л.В., було заслухано 43 доповіді та повідомлення. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Безотосний М.Т. (Полтава) До питання про роль 
української мови та культури у формуванні особистості студента – майбутнього спеціаліста ХХІ століття; Кухаренко В.М. 
(Харків) Вплив дистанційного навчання на культуру особистості; Нагачевська З.І. (Івано-Франківськ) Рідна мова в освітній 
програмі жіночого руху Західної України (перша третина ХХ ст.); Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) Українська наукова мова в 
термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу; Шляхова В.В. (Черкаси) Роль перекладу у процесі 
формування українськомовної особистості. Секція V «Українська мова в розбудові національної культури» була розподілена на 
дві підсекції. На першій «Культурні та мовні чинники в розбудові української держави: традиції та перспективи», де головували: 
Шевченко В.І.,  Антонюк В.Г., Горенко-Баранівська Л.І., секретарі: Коротя-Ковальська В.П., Семенюченко О.В., було заслухано 
43 доповіді та повідомлення. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: 
Баранівський В.Ф. (Київ) Українська мова як чинник формування духовності особистості; Коршунова І.П. (Харків) Образно-
поетичний потенціал української пісні як джерело катарсису сучасної людини; Марусик-Жмендак Н. (США) Українська мова в 
розбудові національної культури; Романюк І.В. (Тернопіль) Словесні та музичні формули українських дум та їх паралелі у 
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південно-слов’янському епосі ; Руденко Л.Г. (Івано-Франківськ) Нотна колекція Київської духовної академії як пам’ятка 
української культури (до питання  рідномовних історичних джерел). На другій підсекції «Українська мова в лінгвокультурному 
вимірі», де головували: Шевчук С.В., Козлов А.В., Денисюк С.П., секретарі: Петриченко К.В., Дияк О.В., було заслухано 34 
доповіді та повідомлення. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Данилюк 
Н.О. (Луцьк) Лінгвокультурологічна лексика у мові української народної пісні; Денисюк С.П. (Київ) Проблема багатомовності 
української літератури; Козлов А.В. (Кривий Ріг) Мовний аспект духовності та ментальності української літератури; Мафтин Л.В. 
(Чернівці) Лексико-семантичні особливості мовлення українців як актуальна проблема українознавства; Палагута М.І. 
(Тернопіль) Роль української мови у відродженні національної культури у студентів технічних закладів навчання. На секції VI 
«Історія мови – відображення долі народу», головували: Сологуб Н.М., Яременко С.А., Шкрібляк П.В., секретарі: Карпенко Н.С., 
Павленко Н.С., було заслухано 55 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Вертелецький В.Є. (США) Взаємозв’язки та значення українських коренів в індоєвропейських мовах: 
гуманізм, біоетика та медицина; Маключенко В.І. (Острог) Проблеми збереження та розвитку української мови у публіцистичній 
творчості Олеся Гончара; Рожкова Л.І. (Суми) Утвердження української мови в містах Лівобережної України: досвід 1920-х років 
і проблеми сьогодення; Фаріон І.Д. (Львів) Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства; Чопик Дан Богдан 
(Чопик Б.Г.) (США) Початки кириличного книгодрукування народною мовою (на основі праць Ф. Скорини та М. Смотрицького). 
На секції VII «Мова в українській діаспорі», де головували: Федоренко Є.В., Кононенко П.П., Паламар Л.М., Чопик Б.Г., 
Галько О.Ю., Ідзьо В.С., секретарі: Карпенко С.Д., Бондарук Л.В., було заслухано 28 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Давиденко Л.В. (Латвія) Українська мова в діаспорі 
(на прикладі Латвії); Калюжна Г.Ю. (Мінськ) Українська мова і громадська газета в діаспорі: практика роботи та проблеми; 
Кузнєцова І. (Литва) Українська мова в діаспорі (на прикладі Литви); Лебединська Т.М. (Санкт-Петербург) Українська мова в 
Санкт-Петербурзі: минуле і перспективи розвитку; Мельник Л.М. (Москва) Українська мова в діаспорі на прикладі Російської 
Федерації; Мокляк Я. (Польща) У боротьбі за мову навчання. Депутатська діяльність Юліана Романчука в Галицькому сеймі у 
80-ті роки XIX ст.; Нікітченко А.І. (Молдова) Лінгводидактичні основи викладання української мови в загальноосвітніх закладах 
Республіки Молдова; Рогова Г.М. (Молдова) Телемовлення для українців Молдови: досвід, тенденції розвитку; Сапсай Г.П. 
(Мінськ) Проблеми взаємовпливу білоруської мови на вивчення української мови в школах Білорусі; Сирник М.І. (Польща) Стан 
навчання української мови у Польщі; Стаховська Н.О. (Латвія) Мова в українській діаспорі у Латвії; Твардовський П. (США) 
Українська мова – визначальний чинник українського народу (нотатки з всеамериканської вчительської конференції); Тетеріна-
Блохіна Д. (Німеччина) Мова – національний скарб, чинник самоідентифікації українців; Чіжмарова М. (Словаччина) 
Лексикографічне опрацювання нових слів у перекладному словацько-українському словнику; Чопик Дан Богдан (Чопик Б.Г.) 
(США) Фонетичні та фонологічні студії української звукової системи та фонематичності звуків G та Y. На секції VIII «Українська мова в 
засобах масової інформації», де головують: Загнітко А.П., Ожигова О.В., Гунчак Т.Г., Лукашенко В.В., Коноваленко О.С., 
секретарі: Варзар Т.М., Петрук В.М., було заслухано 39 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Богуцька О.А. (Сімферополь) Крим: українська мова в засобах масової 
інформації; Придатко Т.О. (Київ) Автори журналу «Українознавство» про українську мову; Ренке Т.Л. (Київ) Про збереження 
літературних норм української мови на сторінках журналу «Українознавство»; Тараненко О.В. (Донецьк) Стилістичне 
використання української лексики в російськомовній пресі Донеччини; Федак Р.С. (Львів) Українська мова в засобах масової 
інформації. Секція ІХ «Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії» була 
розподілена на дві підсекції. На першій «Сучасне українознавство: стан і перспективи», де головували: Баран В.Д., Фігурний 
Ю.С., секретарі: Лєбєдєва О.В., Чирков О.А., було заслухано 29 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи 
таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Баран В.Д. (Київ) Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток 
давніх слов’ян; Лєбєдєва О.В. (Київ) Найважливіші концепції вітчизняного етно- і націогенезу в українознавчому вимірі; Митяй 
О.О. (Київ) Роль академіка Євгена Федоренка у формуванні наукового фонду бібліотеки НДІУ МОН України; Торбенко З.Б. (Київ) 
Роль родинної колекції літератури Теодосія Онуферка (США) у фонді бібліотеки Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України; Фігурний Ю.С. (Київ) Предмет і об’єкт етнології та її активна взаємодія з українознавством; Чирков О.А. (Київ) 
Розвиток мовної будови людності України у XX ст. і сьогодні; Ярошинський О.Б. (Київ) Наукові дослідження співробітників НДІУ 
– вагомий внесок в українознавство. На другій підсекції «Сучасні українознавчі дослідження у військовій сфері», де головували: 
Прадід Ю.Ф., Рожнатовський Б.М., Ярошинський О.Б., секретар: Мосійчук Я.Г., було заслухано 40 доповідей та повідомлень. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Керницький О.М. (Харків) Проблема 
формування культури професійного спілкування курсантів ВВНЗ в умовах інформатизації освіти; Ковальчук В.Б. (Кіровоград) 
Українська мова як важливий засіб формування професійного інтелекту у майбутніх фахівців економічного профілю; Циганок 
Н.І. (Київ) Українська мова та проблеми її впровадження у військовому середовищі [16, 9–40]. 

У другій половині дня 21 жовтня 2005 року після обіду відбулось заключне пленарне засідання. Спочатку на ньому 
було заслухано доповіді таких учасників: Мокренко А.Ю. (Київ) Українська мова і сучасність; Погрібний А.Г. (Київ) Культурно-
духовні та освітньо-мовні аспекти державобудівництва в сучасній Україні; Прадід Ю.Ф. (Сімферополь) Юридична лінгвістика 
вчора, сьогодні, завтра; Солдатенко В.Ф. (Київ) Микола Скрипник і реформа українського правопису; Шевченко В.І. (Чернігів) 
Українознавство в структурі науки в Україні; Ятченко В.Ф. (Київ) Обряди та ритуали як фактор інтеграції етнічних груп. Потім 
були підведені підсумки роботи конгресу: заслухані звіти секцій та прийняті заключні ухвали поважного українознавчого 
міжнародного форуму [16, 41]. 

Таким чином, у Програмі Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» у рамках 
Чотирнадцятої щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (20–21 
жовтня 2005 р., м. Київ), було зафіксовано близько 500 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого 
форуму з 14 держав Європи і Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Білорусь, 
Словаччина, Молдова, Латвія, Литва, Болгарія, Німеччина, Франція, Італія, Данія і США. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили нагальні проблеми 
існування та розвитку української мови як в Україні, так і у світі. 

Матеріали й ухвала Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» у рамках 
Чотирнадцятої щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були 
оприлюднені в часописі «Українознавство», Число 4, 2005 рік. Зокрема, в Ухвалі було відзначено, що для виголошення 
аналітичних доповідей на конгресі зголосилося понад 500 науковців, політиків, педагогів усіх областей України та з 22 країн 
світу – Австралії, Аргентини, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Італії, Греції, Німеччини, Франції, Польщі, Росії, Естонії, 
Білорусі, Казахстану, Данії, Канади, США тощо. Загалом, на пленарних засіданнях виступило майже 40 науковців, педагогів, 
політиків, представників міністерств, відомств, вищих і середніх навчальних закладів, представників культури і мистецтва, 
медицини, права, урядових установ, також понад 200 учасників конгресу виступили у 15 секціях [35, 32–33]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені у 2006 р. у трьох томах «Збірника 
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.». – Т. VІІІ.– (442 с.); – Т. ІХ.– (450 с.); – Т. Х.– (428 с.)». 

ХV українознавчий науковий форум, а саме Міжнародний конгрес у форматі щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 19-21 жовтня 2006 року, де обговорювалася 
проблема «Українська освіта у світовому просторі». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 19 жовтня 2006 
року у місті Києві в актовій залі Національного університету харчових технологій (вул. Володимирська, 68). Пленарне засідання 
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тривало весь день з невеликою перервою на обід. Урочисто відкрив конференцію Міністр освіти і науки України Станіслав 
Миколайович Ніколаєнко. Головував на пленарному засіданні перший заступник Міністра освіти і науки України співголова 
оргкомітету Борис Михайлович Жебровський. Привітання учасникам конгресу надіслали: Балога Віктор Іванович; Дзюба Іван 
Михайлович; Кириленко В’ячеслав  Анатолійович.; Павленко Юрій Олексійович; Павличко Дмитро  Васильович; Сергєєв Юрій 
Анатолійович; Федоренко Євген Васильович; Яцків Ярослав Степанович. Після цього виступаючими було оприлюднено 27 
доповідей, а саме: Кононенко Петро  Петрович Українська освіта в світовому часопросторі; Самойлик Катерина Семенівна 
Нормативно-правове забезпечення системи освіти в Україні; Федоренко Євген  Васильович Українська освіта в США; Гуржій  
Андрій  Миколайович Перспективи розвитку науки у вищій школі; Савченко Олександра  Яківна  Управління розвитком  сучасної 
освіти; Паращенко Людмила Іванівна Відповідність Державного стандарту базової і повної середньої освіти меті і завданням 
сучасної національної школи; Філіпчук Георгій Георгійович Етнонаціональна культура в українській освіті; Кухаренко Володимир 
Миколайович Дистанційна освіта в освітньому просторі; Бех Іван Дмитрович Формування національно свідомої особистості в 
добу демократичного оновлення України; Фурман Анатолій Васильович Інноваційна діяльність як повний функціональний цикл 
освітньої творчості; Кононенко Тарас  Петрович Проблема об’єктивності оцінювання наукового, науково-технічного та освітнього 
результату в системі освіти і науки та  інноваційні шляхи її вирішення; Сазоненко Ганна Стефанівна  Тенденції та суперечності 
розвитку шкільної освіти; Коноваленко Ольга Степанівна Роль тижневика «Освіта» у вихованні патріотизму української молоді; 
Ажнюк Богдан Миколайович Освіта в концепції мовної політики України; Єрмоленко Світлана Яківна Українознавча основа 
мовної освіти; Цимбалюк  Василь Іванович Українознавство в структурі та в змісті національної освіти; Дробноход Микола 
Іванович Українська вища школа: стан, проблеми, перспективи розвитку; Мосякова Ірина Юліївна  Місце і роль позашкільної 
освіти в національній системі освіти; Руснак Іван Степанович Системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів; Лукашенко Віктор Володимирович Проблеми зовнішнього незалежного тестування українських учнів та абітурієнтів; 
Боднар Володимир Лукич (Бендери, Придністров’я) Роль, значення і проблеми відродження української культури в 
полікультурному просторі Придністров’я; Руденко Наталія Іванівна Україномовна школа в Криму – шлях до авторитету; Вольвач 
Петро Васильович Гордіїв вузол україномовної освіти в Криму і шляхи його розв’язання; Волощук Мирослав  Дмитрович 
Науково-освітні проблеми підготовки фахівців у ВНЗ державної і недержавної форм власності; Клочек Григорій Дмитрович  Чи 
туди йдемо? Деякі аспекти вивчення літератури в школі; Мулява Володимир Савович Освіта, Вічна Січ і феноменологія Духа 
українства; Гоян Ярема  Петрович Українська книжка у виховному процесі [17, 8–11]. 

20 жовтня 2006 року у першій половині дня конгрес працював у секційному режимі. На секції І «Державні стандарти в 
українській освіті: філософія, зміст», де головували Клепко С. Ф., Паращенко Л.І., секретар Федоренко О.А., було заслухано 30 
доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Бевз Тетяна 
Анатоліївна (Київ) Проблеми і протиріччя у вивченні та викладанні історії України в ЗНЗ та вищих навчальних закладах; 
Кондратюк Григорій Миколайович (Сімферополь) Українська освіта в Криму: стан і перспективи розвитку; Крамар Валерій 
Васильович (Чернівці) Проблеми підвищення якості вищої і середньої освіти в Україні в контексті Болонських реформ; Плачинда 
Сергій Петрович (Київ) Аналіз рівня репрезентації української міфології в чинній програмі для 5 – 12 класів ЗНЗ: критичний 
погляд; Хоменко Олександр Анатолійович (Київ) Репрезентація національного літературного процесу в чинних програмах з 
української літератури ВНЗ: українознавчий аналіз. На секції ІІ «Інноваційні процеси в освітньому просторі України», де 
головували: Сазоненко Г.С., Фурман А.В., секретар: Печеранський І.П., було заслухано 16 доповідей та повідомлень. Нашу 
увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Гуменюк Оксана Євстахіївна (Тернопіль) 
Методологія дослідження інноваційного соціально-психологічного клімату закладів освіти; Печеранський Ігор Петрович (Київ) 
Інноваційний потенціал розвитку освіти і науки України згідно з основоположеннями Болонського процесу; Поручинський Павло 
Андрійович, Хабло Євгенія Володимирівна (Кривий Ріг) Роль ліцеїв і гімназій в розвитку освіти; Сазоненко Ганна Стефанівна 
(Київ) Акмеологічні підходи до інноваційної діяльності в ліцеї; Терлецький Віталій Михайлович (Київ) Ідея університету: 
європейські традиції та українські реалії. Також під час роботи цієї секції була представлена творча майстерня 
персоніфікованого інноваційного досвіду «Акме технології» на базі Українського гуманітарного ліцею Київського Національного 
університету імені Тараса Шевченка. На секції ІІІ «Інформаційні технології в освіті», де головували: Кононенко Т.П., Кухаренко 
В.М., секретар: Петрук В.М., було заслухано 16 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Кононенко Тарас Петрович (Київ) Проблема об’єктивності оцінювання наукового, 
науково-технічного та освітнього результату в системі освіти і науки та інноваційні шляхи її вирішення; Кухаренко Володимир 
Миколайович (Харків) Комплексний підхід до впровадження дистанційного навчання; Петрук Вікторія Миколаївна (Київ) 
Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні; Свідзинський Вадим Анатолійович (Сімферополь) Практика використання 
електронних таблиць Excel у програмному забезпеченні сертифікації рівнів володіння української мови; Семенов Микола 
Анатолійович (Луганськ) Педагогічні аспекти розробки дистанційного курсу. На секції IV «Українська мова в освіті», де головують 
Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., секретар: Гривко А.В., було заслухано 45 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Ніколенко Лідія Тимофіївна (Київ) Розвиток 
україномовної компетентності в полікультурному середовищі; Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ) Формування мовної 
особистості в сучасній школі: ретроспективи і перспективи; Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич) 
Українознавчий аспект вивчення української мови в навчальних закладах з неукраїнською мовою навчання; Руденко Наталія 
Іванівна (Сімферополь) Україномовна школа в Кримському регіоні – шлях до популярності та успіху; Яременко Світлана 
Андріївна (Київ) Сучасні підходи до створення підручників з української мови: лінгвоукраїнознавчий аспект. На секції V 
«Етнонаціональна культура в українській освіті», головували Філіпчук Г.Г., Коротя-Ковальська В.П., секретар: Семенюченко О. 
В., було заслухано 17 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Довбня Віктор Миколайович (Чернігів) Принцип націокультурної ідентичності у філософії освіти Григорія Ващенка і 
сучасна соціокультурна ситуація; Лєбєдєва Ольга Владиславівна (Київ) Проблеми генези українського народу в українській 
освіті XXІ століття; Чирков Олег Адольфович (Київ) Внесок сучасної української освіти в подальше мовне й культурне 
російщення людності України; Шостак Маргарита Василівна (Київ) Важливість утворення Києво-Руської держави для 
етнонаціональної культури та необхідність осягнення цих етнодержавотворчих процесів в українській освіті; Ятченко Володимир 
Феодосійович (Київ) Консолідація українського етносу в системі освіти. На секції VI «Виховання національно свідомої 
особистості в добу демократичного оновлення України», де головували: Бех І.Д., Крижанівська В.П., Герасименко В.М., 
секретар: Ковганич Г.Г., було заслухано 50 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Гордійчук Оксана Євгеніївна (Чернівці) Формування змісту морального виховання 
школярів у контексті української етнопедагогіки; Гринчишин Тарас Юрійович (Львів) Нотатки до справи національно-
патріотичного виховання молоді; Крижанівська Валентина Петрівна (Київ) Управління системою виховання особистості 
громадянина України в загальноосвітньому навчальному закладі; Михайлюк Валентина Олександрівна (Миколаїв) Формування 
національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України; Михно Людмила Петрівна (Суми) Формування 
національної особистості студентів-філологів засобами фольклору. На секції VII «Українська вища школа: стан, проблеми, 
перспективи розвитку, де головували: Болюбаш Я.Я., Дробноход М.І., Яблонський В.А., секретар: Петриченко К.В., було 
заслухано 25 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Галущак Мар’ян Олексійович (Івано-Франківськ)  Базові принципи інтеграції української освіти в світовий науково-
освітній простір; Голубенко Олександр Леонідович, Морозова Тетяна Юріївна (Луганськ) Стандарти вищої освіти як інтерфейс 
між освітою і ринком праці; Добрянський Ігор Анатолійович (Кіровоград)  Приватна вища освіта незалежної України як 
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соціокультурне новоутворення у європейському в освітньому просторі; Недюха Микола Петрович (Київ)  Законодавче 
забезпечення вищої освіти в Україні; Сацький Павло Вікторович (Київ) Проблема адаптації української науки й вищої школи до 
економічних викликів сьогодення. На секції VIII «Українознавство в структурі  та змісті  національної освіти», де головували: 
Калакура Я.С., Токар Л.К., секретар: Краснодемська І.Й., було заслухано 26 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули 
виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Гомотюк Оксана Євгеніївна (Тернопіль) Українознавство як 
світоглядний чинник утвердження соборності України; Єрмашов Тарас Васильович (Київ) Українознавчий доробок С.Єфремова 
в сучасному освітньо-виховному процесі; Калакура Ярослав Степанович (Київ) Безперервність та наступність історичної освіти: 
українознавчий зміст; Скляр Володимир (Київ) Етнічні відмінності в рівні освіти населення України: за матеріалами перепису 
2001 року; Солдатенко Валерій Федорович (Київ) Українська ідея й українознавство революційної доби (1917–1920 рр.): 
співвідношення теорії та практики. На секції ІХ «Системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», де 
головували: Руснак І.С., Войцехівський М.Ф., секретар: Горук О.В., було заслухано 13 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Архипенко Лідія Макарівна (Дніпропетровськ)  
Післядипломна педагогічна освіта в Україні на рубежі століть; Волощук Мирослав Дмитрович (Івано-Франківськ) Науково-освітні 
проблеми підготовки фахівців у державних та недержавних ВНЗ України; Осколов Петро Васильович (Чернівці)  Українська 
модель функціонування і розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації; Фігурний Юрій 
Степанович (Київ)  Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
з українознавства в контексті національного державотворення; Химинець Василь Васильович (Ужгород)  Науково-методичні 
проблеми післядипломної освіти в контексті трансформаційних та інтеграційних процесів. На секції Х «Українська школа в 
країнах зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи розвитку» де головували Сухолиткий О.С., Ключковська І.М., секретар: Галько 
О. Ю., було заслухано 57 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Бандура Володимир (Португалія) Україномовний інформаційний простір як категорія національної 
безпеки. Мовна компетенція в контексті захисту прав людини. Погляд емігранта; Гінда Лідія (Унгурь, Молдова) Досвід навчання 
рідною мовою на базі україно-російської гімназії с. Унгурь Окницького району Республіки Молдова; Гупало Костянтин (Рига, 
Латвія) Підручник з історії України для діаспори Балтії; Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна (Київ) Міжнародна співпраця як 
важливий чинник інтеграції української національної освіти до європейського простору на прикладі україно-словацького 
співробітництва; Житнік Аліна Володимирівна (Сілламяе, Естонія) Українська освіта в Естонії: стан і перспективи розвитку; 
Зубко Валентина Дмитрівна (Рибниця, Придністров’я) Народна творчість як головний чинник розвитку української мови та 
культури в Придністров’ї; Івахнюк Алла (Алеппо, Сирія) До специфіки вивчення українознавства в недільній школі м. Алеппо; 
Ідзьо Віктор Святославович (Москва, Росія) Український університет міста Москви в освітньому та науковому просторі 
Російської Федерації та України; Кайдалова Тетяна (Казахстан) Слово Тараса живе в Казахстані; Каплун Валентина (Нью-Йорк, 
США) Українська освіта в США і Україні: порівняльний аналіз; Кожухарь Віктор (Кишенев) Викладання предмету «Історія 
культури та традиції українського народу» в навчальних закладах Республіки Молдова; Матвєєва Ганна (Тбілісі) Зміст навчання 
та виховання в першій українській школі ім. М.Грушевського м. Тбілісі; Наконечна Оксана (Греція) Закордонне українське 
шкільництво через призму проблем сьогодення; Панова Любов Дмитрівна (Придністров’я) Розвиток освіти на українській мові в 
муніципальній освітній системі м.Рибниці та районі; Пришляк Михайло Дмитрович (Рим) Філософія в школі і житті України та 
діаспори; Савдик Марія (Манчестер) Програма з українознавства для українознавчих шкіл Великобританії; Тимчишин Віра 
(Манчестер) Апробація та перевірка знань учнів в українській школі Манчестера; Томашевська Л.О. (Придністров’я) Пріоритети 
школи – родини в українській школі Придністров’я; Чопик Юрій (Мадрид) Проблеми і перспективи української школи в Мадриді; 
Шікк Христина (Вац) Українська освіта в Угорщині (недільна школа); Якімова Антоніна (Софія) Просвітницька місія української 
еміграції у Болгарії. Після завершення секційних засідань з 15.00 до 17.00 тривали діалоги «З перших вуст». Їх учасниками 
стали: Ніколаєнко Станіслав Миколайович; Самойлик Катерина Семенівна; Кремень Василь Григорович; Жебровський Борис 
Михайлович; Тесленко Валентин Вікторович; Болюбаш Ярослав Якович; Кононенко Петро Петрович; Дробноход Микола 
Іванович; Кононенко Тарас Петрович; Яцків Ярослав Степанович [17, 12–33]. 

21 жовтня 2006 року конгрес працював в пленарному режимі, засідання відбувалося у конференц-залі Київського 
міського Будинку вчителя (вул. Володимирська, 57). Спочатку були заслухані звіти про роботу секцій, потім обговорено підсумки 
конгресу, під час яких виступили такі його учасники: Кремень Василь Григорович Модернізація української освіти в контексті 
загально цивілізаційних тенденцій розвитку; Ананченко Тетяна Петрівна Роль інституту удосконалення вчителів у навчанні 
української мови  вчителів базових дисциплін  закладів освіти з національним складом учнів; Безотосний Микола Трохимович 
Виховувати молодь на засадах української національної ідеї; Баран Володимир Данилович Висвітлення у вітчизняних 
підручниках етногенезу українського народу; Борисенко Валентина Кирилівна Проблеми і перспективи розвитку національної 
культури в системі освіти; Гомотюк Оксана Євгеніївна Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України; 
Добрянський Ігор Анатолійович Приватна вища освіта незалежної України як соціокультурне утворення в європейському 
освітньому просторі; Довірак Ганна (Сідней) Роль поезії в мотивації навчання української мови у дітей англомовного 
походження; Дудик Максим Петрович Законодавство України про мову і освіта; Євсєєва Галина Петрівна Вплив викладання 
української мови у вищому навчальному закладі на формування національно-свідомої особистості в добу демократичного 
оновлення України; Заміховський Леонід Михайлович Українознавчий аспект вивчення української мови в навчальних закладах 
з неукраїнською мовою навчання; Кушерець Василь Іванович Товариство «Знання» в науково-просвітницькому і освітньому 
просторі України і світу; Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург) Українська освіта і Санкт-Петербург: минуле, 
сучасне, майбутнє; Недюха Микола Петрович Законодавче забезпечення вищої освіти в Україні; Баканідзе Отар Акакович 
(Грузія) Стан української освіти в Грузії; Парипса Михайло Сергійович (Казахстан) Стан та проблеми української освіти в 
Казахстані; Пархоменко Володимир Дмитрович Наука й освіта в добу технологій; Погрібний Анатолій Григорович Світове 
українство про проблеми освіти й виховання в Україні (за матеріалами четвертого Всесвітнього форуму українців); Радевич-
Винницький Ярослав Костянтинович Українознавчий аспект вивчення української мови у навчальних закладах з неукраїнською 
мовою навчання; Рудяков Олександр Миколайович Проблеми функціонування державної мови у полікультурному середовищі; 
Ситник Костянтин  Меркурійович Перспективи розвитку науково-освітньої галузі України як єдиного цілого.; Козлов Анатолій 
Володимирович Навчальний комплекс «Виховний заклад-середня школа- вища школа»; Осколов Петро Васильович 
Українознавство в системі освіти Чернівецької області; Сербін Богдана Сергіївна (Сідней) Відмінності у парадигмі сприйняття 
української та австралійської системи оцінки якості навчання; Сирник Марко Іванович (Польща) Українська освіта в Польщі 
станом на 2005-2006 рік; Химинець Василь Васильович Науково-методичні проблеми післядипломної освіти в контексті 
трансформаційних та інтеграційних процесів; Шкрібляк Петро Васильович Українська мова як універсальна форма 
відображення історії української нації; Лопушанська Галина Василівна Роль українознавства у змісті освіти; Яблонська Галина 
Гілярівна Роль українських митців у розвитку національних особливостей  української освіти. Після підведення підсумків 
конгресу, учасниками одноголосно було прийнято його ухвалу [17, 34–35]. 

Таким чином, у Програмі Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому просторі» у рамках XV щорічної 
науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (19–21 жовтня 2006 р., м. Київ), було 
зафіксовано понад 360 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 18 держав Європи, Азії, 
Північної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Угорщина, Молдова, Болгарія, Естонія, 
Латвія, Португалія, Греція, Італія, Іспанія, Великобританія, Грузія, Казахстан, Сирія, Австралія і США. 
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Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили нагальні проблеми 
розвитку української освіти у світовому просторі. 

Матеріали й ухвала Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому просторі» у рамках Пятнадцятої щорічної 
науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були оприлюднені в часописі 
«Українознавство», номер 4, 2006 рік. Зокрема, в Ухвалі було відзначено, що для проведення конгресу НДІУ МОН України та 
Міжнародною асоціацією «Україна і світове українство» були розроблені змістовні, важливі для моніторингу стану освіти, 
анкети, їх надійшло понад 37 тис. заповнених батьками, вчителями, працівниками вищих шкіл, академій, органів управління, 
державних і громадських організацій. Загалом, на форумі виступило 375 представників України, США, Канади, Грузії, Латвії, 
Польщі, Молдови, Придністров’я, Словаччини, Великої Британії, Іспанії і Болгарії. Знаково, відповіді респондентів засвідчили, 
що зусиллями МОН України здійснено помітну конструктивну роботу щодо підвищення якості змісту української освіти в державі 
на рівень сучасних вимог [36, 83]. 

Логічним підсумком І Міжнародного конгресу стала поява у середині 2007 року важливого і актуального 
українознавчого дослідження Кононенка П.П. і Кононенка Т.П. – «Українська освіта у світовому часопросторі» (К.: Т-во «Знання» 
України, 2007.– 592 с.). Ця монографія присвячена найактуальнішим проблемам розвитку не лише української мови та освіти, а 
й усього народу нашої держави та світового українства. Матеріалом до неї послужили багаторічні дослідження стану, проблем 
та перспектив генезису мови й освіти в Україні, Австралії, Бразилії, Канаді, США, Росії, Польщі, Молдові (Придністров'я), Грузії, 
Латвії та інших країн, де діють українознавчі центри й школи і де є вагомий різноманітний досвід [37, 2]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені у важливій українознавчій праці 
«Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007.– Т. ХІІІ: 
Українська освіта у світовому просторі.– 572 с.» 

ХVІ українознавчий науковий форум, а саме Міжнародний конгрес у форматі щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 25-27 жовтня 2007 року, де обговорювалася 
проблема «Українська освіта у світовому часопросторі». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 25 жовтня 
2007 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало весь день з 
невеликою перервою на обід. Головували на пленарному засіданні: Жебровський Б.М., Гурій А.М., Кононенко П.П. Були 
зачитані привітання учасникам конгресу Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Міністра освіти і науки 
С.М. Ніколаєнка, Міністра культури і туризму України Ю.П. Богуцького, голови УВКР Д.В. Павличка. Після цього виступаючими 
було оприлюднено 25 доповідей, а саме: Кононенко Петро Петрович (Київ) Українська освіта у світовому часопросторі: 
перспективи розвитку; Дроздович Ніна Георгіївна, Кухар Любов Олексіївна (Київ) Тільки виховуючи можна навчити любові до 
України (досвід роботи школи-гімназії № 191 ім. П. Тичини); Руденко Наталія Іванівна (Крим) – Українська школа в 
поліетнічному просторі; Мокрий Володимир (Польща) З досвіду роботи кафедри українознавства факультету міжнародних і 
політичних відносин; Містраль Олена (Франція) Українська школа в Парижі; Іванова Людмила Василівна (Київ) Міжнародна 
українська школа: мета і перспективи; Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, Росія) Міжнародні зв’язки: проблеми 
освіти і культури; Прадід Юрій Федорович (Сімферополь) Факультет української філології і українознавства: стан і перспективи; 
Ющенко Петро Андрійович (Київ) Українці в світовій цивілізації; Бойко Роман Володимирович (Київ) Проблеми атестації 
науково-педагогічних кадрів. ВАК і Болонський процес; Денисенко Анатолій Васильович (Київ) – Історія України в системі освіти; 
Філіпчук Георгій Георгійович (Київ) Проблеми громадянськості в контексті національної освіти в Україні; Паращенко Людмила 
Іванівна (Київ) Державні стандарти освіти як засіб державотворення; Дмитриченко Микола Федорович, Хорошун Борис 
Іванович, Язвінська Олена Миколаївна (Київ) Досвід Національного транспортного університету у запровадженні кредитно-
модульної системи організації навчального процесу; Вербицький Володимир Валентинович (Київ) Роль, місце і перспективи 
розвитку екологічних, натуралістичних напрямків у сучасній національній освіті; Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг) 
Школа-родина в Кривбасі: становлення і розвиток; Шинкарук Василь Дмитрович (Київ) Українська вища школа на шляху до 
інформаційного суспільства; Ахмедов Нариман Мариманович (Сімферополь) Особливості державного національного освітньо-
виховного процесу на прикладі ЗШ №2 м.Сімферополь; Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці) Інноваційні технології 
українознавства у змісті та структурі національної освіти; Крисаченко Валентин Семенович (Київ) Українознавчий зміст 
екологічної освіти; Марко Василь Петрович (Кіровоград) – Джерела системної кризи освіти та шляхи її подолання; Кононенко 
Тарас Петрович (Київ) Філософський аналіз феноменів освіти та науки в Україні; Ажнюк Богдан Миколайович (Київ) Мовна 
політика і верховенство права; Яцунь Олександр Михайлович (Київ) Роль профспілок в українській освіті; Цимбалюк Василь 
Іванович (Київська обл.) Програма з українознавства [18, 8–10]. 

26 жовтня 2007 року конгрес працював у секційному режимі. На секції І «Концептуальні проблеми розвитку 
національної освіти та виховання», де головували: Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б., секретарі: Лєбєдєва О.В., Шостак М.В., 
було заслухано 45 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Баран В.Д. (Київ) Слов’янська археологія як складова частина українознавства в системі національної освіти та 
виховання; Омельчук В.В. (Київ) Теоретичні засади державної політики у сфері національної освіти як чинника єдності 
гуманітарного простору України; Фігурний Ю.С. (Київ) Міра науковості Концепції та методології української системи 
національного виховання й освіти у контексті вітчизняних етнічних і державотворчих процесів; Чирков О.А. (Київ) Вивчення 
розвитку етнічної будови української нації – необхідна складова національного виховання і освіти; Ярошинський О.Б. (Київ) 
Українознавство як наука: формування, сучасний стан та проблеми розвитку (до історіографії проблеми). На секції ІІ 
«Державний стандарт освіти і національно-гуманістичні орієнтації навчально-виховного процесу», де головували: Паращенко 
Л.І., Хоменко О.А., секретар: Перепелиця О.С., було заслухано 35 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи 
таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Дяків Р.С. (Київ) Викладання гуманітарних і соціально-економічних 
дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах; Любарська Л.В. (Київ) Принципи цілісного українознавчого підходу у 
викладанні української літератури як відповідь на актуальні потреби оновленого освітньо-виховного процесу; Погребенник В.Ф. 
(Київ) Викладання української літератури у вищій школі: формат державних стандартів і програм  та формат освітніх потреб; 
Цимбалюк В.І. (Сквира, Київська обл.) Українознавчі виміри державного освітнього стандарту; Мафтин Л.В. (Чернігів) 
Українознавство у державних документах про освіту. Секція ІІІ «Сучасна мовна особистість: навчання, виховання і реалізація» 
була розподілена на дві підсекції. На першій «Формування мовного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах», де 
головували: Єрмоленко С. Я., Бабич Н. Д., Шляхова В. В., секретарі: Касян Л. Г., Безсмертна Н. С., було заслухано 45 доповідей 
та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Газізова О. О. (Ялта) 
Розвиток і функціонування української мови в Ялтинській українській школі; Єрмоленко С. Я. (Київ) Роль середньої і вищої 
школи у формуванні мовного середовища; Касян Л. Г. (Київ) Проблема мови художніх творів для дітей та шкільних підручників з 
рідної мови в осмисленні Б. Антоненка-Давидовича; Пономаренко А.Ю. (Київ) Проблеми навчально-методичного забезпечення 
шкільного курсу української мови; Шляхова В.В. (Черкаси) Дидактичний потенціал сучасних підручників з української мови. На 
другій підсекції «Стратегії мовної освіти у вищих навчальних закладах», де головували: Ажнюк Б. М., Мацюк Г. П., Пономаренко 
А. Ю., Чемеркін С. Г., секретарі: Кравченко О. В., Копкова О. В., Карпенко Н. С., було заслухано 45 доповідей та повідомлень. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Ажнюк Б. М. (Київ) Мовна політика і 
верховенство права; Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Лінгводидактичні засади вивчення української мови в ситуації 
двомовності.; Добровольська К.П., Висоцька З. І. (Одеса) Проблеми формування культури професійного спілкування майбутніх 
економістів у процесі україномовної підготовки студентів; Карабулатова І. К. (Тюмень) До проблеми українських онімів за 
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межами України: новий український пласт ономастичних субпросторів; Мазука Л. І. (Київ) До питання про задоволення мовних 
потреб українців в Росії. На секції IV «Українознавство як наукова й освітня дисципліна, методологія навчально-виховного 
процесу», де головували: Токар Л. К., Калакура Я.С., Солдатенко В.Ф., секретар: Краснодемська І.Й., було заслухано 64 
доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Гомотюк 
О.Є. (Тернопіль) Українознавство як чинник легітимізації українства у світовому інтелектуальному просторі; Ідзьо В.С. (Москва) 
Наукові вісники Українського університету  в Москві як джерело вивчення українознавства; Калакура Я.С. (Київ) Формування 
українського патріотизму: історичне та історіографічне підґрунтя; Солдатенко В.Ф (Київ) Політичні портрети діячів української 
революції в навчально-виховному процесі; Токар Л.К. (Київ) Українознавство в становленні та розвитку національної освіти в 
Україні. На секції V «Навчально-методичне забезпечення в умовах інноваційного розвитку освіти», де головували: Сніжко В.В., 
Вербицький В.В., секретар: Присяжна Т.М., було заслухано 28 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Зеленчук Я. І. (Верховина) Культурна спадщина гуцулів та регіональний 
компонент змісту повної загальної середньої освіти; Ковпік С. І. (Кривий Ріг) Проблеми забезпечення шкіл підручниками та 
посібниками з українознавства; Сніжко В. В. (Київ) Необхідність відображення природної етики в українознавстві; Кононенко М. 
П. (Київ) Українознавча біографієлогія у змісті підручників, посібників, навчальних програм; Дякова О.В. (Київ) Освітньо-наукові 
та культурно-мистецькі здобутки української діаспори в Австралії. На секції VI «Українська освіта у країнах зарубіжжя: стан, 
проблеми, перспективи», де головували: Ключковська І.М., Шокало О.А., Галько О.Ю., секретар: Хлистун-Петриченко К.В., було 
заслухано 29 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Безкоровайний Б. (Мадрид, Іспанія) Українські недільні школи в Іспанії; Боднар В. В., Боднар В. Л. (Бендери, 
Придністров’я) Державна політика і перспективи розвитку системи українського національного виховання і освіти у 
Придністров’ї; Боднар В. В., Грудько О. І. (Бендери, Придністров'я) Розвиток української гімназії імені І.Котляревського в м. 
Бендери на основі програми “Гімназія-Родина»; Галько О. Ю. (Київ) Особливості формування і збереження ідентичності східної 
діаспори України (на ґрунті української освіти); Гінда Л. М. (с.Унгурь, Молдова) Стан вивчення української мови у навчальних 
закладах Молдови; Данилюк-Кульчицька О.П. (Київ) Концепційні основи національної освіти українців Словаччини; Зарічанський 
В.А.,  Дудко Т. М. (Москва, Росія) Роль Українського культурного центру Москви у становленні та захисті української освіти на 
теренах Російської Федерації; Калиниченко О. (Мадрид, Іспанія) Українська освіта як фактор збереження національної 
ідентичності українців в Іспанії; Карлберг Ю. (Ванерсборг, Швеція) Українська освіта в тематичних українських виданнях Швеції; 
Козанкевич О. М. (Польща). Психологія навчання, або Педагог за покликанням; Литвиненко-Орлова Н. (Мурманськ, Росія) 
Особливості патріотичного виховання української молоді в умовах Національно-культурної автономії українців Мурманської 
Північної Росії; Мельник Л.М. (Москва, Росія) Внесок українців Москви у розвиток українознавства в ХІХ ст.; Найденко Л.В. 
(Нижньокамськ, Росія) Виховання дітей українського походження в умовах іншомовного оточення; Панова Л.Д. (Рибниця, 
Придністров’я) Розвиток особистості у муніципальному полікультурному просторі; Сирбу М. Ф., Смирнова Т. М. (Бендери, 
Придністров'я) Українознавчі основи виховання молодих українців Придністров'я; Сирник М. (Валч, Польща) Система вивчення 
української мови і літератури українцями в Польщі. Інтеграція вітчизняного і діаспорного досвіду; Фіщук О. А. Відкриття 
українських недільних шкіл за кордоном (на прикладі недільних шкіл Португалії); Хлистун-Петриченко К.В. (Київ) Українсько-
канадське співробітництво як шлях до збереження ідентичності українців за кордоном; Чолану Л. В. (Більці, Молдова) Проблеми 
освіти українців Молдови; Якімова А. (Софія, Болгарія) Роль українських науковців у становленні культурного життя Болгарії. На 
секції VII «Інноваційні стратегії в освітньому і науковому середовищі України. Стаціонарна і дистанційна освіта», де головували: 
Кухаренко В.М., Варзар Т.М., секретар: Лавренчук О.В., було заслухано 22 доповіді та повідомлення. Нашу увагу привернули 
виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Бондар І.В. (Рівне) Інноваційні технології навчання історії – 
передумови формування креативності старшокласників; Дідух Л.В. (Київ) Стан комп’ютеризації та інформатизації шкіл України; 
Кондрашова В.М. (Мелітополь) Європейські освітні інновації та їх інтеграція в освітній простір України; Литвин А.В. (Львів) 
Проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну освіту України; Соляніченко М.О., Арапова І.П., Арапов С.М. 
(Вінниця) Нові концепції створення електронних освітніх засобів. На секції VIII «Українська вища школа: стан і 
перспективи», де головували: Дробноход М.І., Яблонський В.А., секретар: Михайлич О.В., було заслухано 54 доповіді та 
повідомлення. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Дробноход М.І. (Київ) 
Про концепцію реформування наукової сфери України; Поляков М.В., Савчук В.С. (Дніпропетровськ) Проблеми атестації 
науково-педагогічних кадрів: чи потрібний нам ступінь доктора наук?; Глотов О.Л. (Тернопіль) Проблема інтеграції української 
системи вищої освіти у Болонський процес; Калюжна В.Ю., Чернишева В.І. (Луганськ) Українська вища школа в умовах євро 
інтеграції; Чорний В. С. (Київ). Модернізація військової освіти у контексті Болонського процесу та реформування Збройних Сил 
України. На секції ІХ «Проблеми управління та підготовки кадрів у системі національної освіти», де головували: Кононенко Т.П., 
Недюха М.П., секретар: Таровська О.А., було заслухано 38 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Бугров В.А. (Київ) Проблема управління у вищій освіті (гуманітарний напрям); 
Волкова І.В. (Харків) Удосконалення науково-методичної роботи в системі післядипломної освіти щодо формування основ 
здорового способу життя; Волощук М.Д. (Івано-Франківськ) Рівень підготовки фахівців у державних і приватних вищих 
навчальних закладах України; Герасимова Е.М.(Чернігів) Ключові компетенції стратегії управління економічною освітою в 
Україні; Недюха М.П.( Київ) Правове забезпечення освітньої діяльності. На секції Х «Державна політика і перспективи розвитку 
системи національного виховання», де головували: Крисаченко В.С., Федотова О.О., Істоміна Н.М., секретарі: Федоренко О.А., 
Плаксенко М.Л., було заслухано 55 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Григоренко О.П., Чупира В.В. (Хмельницький)  Значення вивчення вітчизняної історії для формування 
національної самосвідомості студентської молоді; Федоренко О.А. (Київ) Соціально-політичні аспекти розвитку системи 
національного виховання в Україні; Федотова О. О. (Київ) Проблема виховання громадянина України в умовах подальшої 
глобалізації інформаційних процесів; Істоміна Н.М. (Київ) Формування національної свідомості учнівської молоді: стан, 
проблеми, перспективи; Матяш В.Я. (Київ) Українознавство як методологічна основа формування національної самосвідомості 
та громадянськості українського народу (аспект прикладних досліджень). На секції ХІ «Національна культура в системі освіти 
України», де головували: Борисенко В.К., Горенко Л. І., Коротя-Ковальська В. П., секретарі: Бурковська Л. В., Йосипенко Л.В., 
було заслухано 76 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Богуцький Ю. П. (Київ) Мистецька освіта в контексті сучасної динаміки розвитку культури; Борисенко В.К. (Київ) Про 
створення концепції національної української культури; Брюховецька Л.І. (Київ) Кінематограф в українській освіті та культурно-
інформаційному просторі; Коротя-Ковальська В. П. (Київ) Українознавчий аспект становлення особистості засобами вивчення 
музично-пісенної творчості в освіті; Лебединська Т. М. (Санкт-Петербург, Росія)  Українська еліта у розбудові російської імперії 
Х1Х ст. [18, 11–38]. 

27 жовтня 2007 року конгрес працював у пленарному режимі. Спочатку було заслухано доповіді таких учасників: 
Дробноход М.І. (Київ), Недюха М.П. (Київ) – Українська вища освіта у кількісних показниках: неупереджений погляд; Сазоненко 
Г.С. (Київ) – Україна і зарубіжжя: стан і проблеми співробітництва; Онаць О.М. (Київ) – Роль Асоціації керівників шкіл України у 
розвитку української освіти: проблеми управління. 

Опісля були підведенні підсумки роботи секцій та прийняті ухвали та рекомендації наукового українознавчого форуму. 
Потім розпочався процес обрання Міжнародної ради з питань освіти і науки в Україні та в світовому часопросторі. Її почесним 
головою був обраний – Президент України В. А. Ющенко; Голова ради – Кононенко П. П., директор НДІУ; Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет; Ажнюк Богдан Миколайович – провідний науковий співробітник відділу «Мова як українознавство», 
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доктор філологічних наук; Андрущенко Віктор Петрович – ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. 
Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік АПН України; Ахмедов Нариман Маримонович (Крим) – директор 
Сімферопольської кримськотатарської школи; Бабчук Емма Антонівна – ведуча програм Національної радіокомпанії України; 
Багров Микола Васильович – ректор Таврійського національного університету ім. В.Вернадського; Баканідзе Отар Акакійович 
(Грузія) – директор Інституту україністики Тбіліського університету ім. Шота Руставелі; Баран Володимир Данилович – провідний 
науковий співробітник відділу української етнології НДІУ; Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, 
професор Національної академії оборони України; Безкоровайний Богдан – член Об’єднання українців Іспанії; Безнищенко 
Олена Миколаївна – завідувач Сімферопольської української гімназії; Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних 
наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського педагогічного університету ім. М.Драгоманова; Бітаєв 
Валерій Анатолійович – доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, проректор з 
наукової роботи Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Боднар Володимир Лукич – депутат Верховної Ради 
Придністров’я; Боєчко Василь Дмитрович – Начальник Управління закордонного українства (МЗС); Бойко Роман (ВАК) – перший 
заступник голови ВАК; Борисенко Валентина Кирилівна – провідний науковий співробітник відділу культури НДІУ; Брацюнь Леся 
Петрівна – Голова батьківської ради Українського гуманітарного ліцею; Бугров Володимир Анатолійович – заступник декана 
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Вакарчук Іван Олександрович – 
ректор Львівського національного університету ім. І. Франка; Варзар Тамара Михайлівна  – завідувач відділу інноваційних 
досліджень НДІУ; Васюник Іван Васильович – перший заступник голови Секретаріату Президента; Вербицький Володимир 
Валентинович – директор Національного еколого-натуралістичного центру; Вишневський Омелян – професор, завідуючий 
кафедрою Дрогобицького педагогічного інституту; Ворончук Ірина Олексіївна –  завідувач відділу історичних пам’яток  
українознавства НДІУ; Галько Оксана Юріївна –  завідувач відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства 
НДІУ; Гальонка Олексій Анатолійович – проректор Чернігівського ІПДО; Гнатюк Лідія Павлівна – доцент Київського 
національного університету; Головай Ірина Андріївна – учитель УГЛ Київського університету; Голота Любов Василівна – 
головний редактор газети «Слово просвіти»; Гоян Ярема Петрович – директор державного спеціалізованого видавництва 
дитячої літератури "Веселка"; Гринів Олег Іванович – завідувач кафедри політології Київського міжнародного університету; 
Гунчак Тарас Григорович – професор (США); Гуржій Андрій Миколайович – заступник Міністра освіти і науки України; Драч Іван 
Федорович – голова Товариства «Україна і світ»; Денисенко Анатолій Васильович – головний редактор наукового щорічника 
"Україна дипломатична"; Дмитриченко Микола Федорович – ректор Національного технічного університету; Дорожинський 
Павло Миколайович – головний редактор журналу «Самостійна Україна»; Дробноход Микола Іванович – заступник директора з 
освіти НДІУ, президент Академії наук вищої школи; Дроздович Ніна Георгіївна – директор гімназії № 191 ім. П.Тичини м.Києва; 
Дяків Роман Степанович – проректор Київського інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука; 
Єрмоленко Світлана Яківна – провідний науковий співробітник відділу «Мова як українознавство», доктор філологічних наук, 
професор; Жебровський Борис Михайлович – перший заступник міністра  освіти і науки України; Зеленчук Іван Миколайович – 
старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» НДІУ; Зінчук Микола Антонович – науковий співробітник філії «Гуцульщина» 
НДІУ; Іванова Людмила Василівна – директор Міжнародної школи МОН України; Ідзьо Віктор Святославович – ректор 
Українського університету  в Москві; Істоміна Надія Михайлівна – науковий співробітник відділу освіти та освітніх технологій 
НДІУ; Калакура Ярослав Степанович – провідний науковий співробітник відділу теорії, історії та методології українознавства 
НДІУ; Калиниченко Олександр (Іспанія) – радник з питань культури і освіти українського посольства; Касян Людмила Григорівна 
– науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» НДІУ; Кириленко В’ячеслав Анатолійович – депутат Верховної Ради 
України; Ключковська Ірина Михайлівна – директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою; Князевич 
Василь Михайлович – заступник керівника Управління справами Президента України; Ковпік Світлана Іванівна – провідний 
науковий співробітник відділу  української літератури НДІУ; Кожолянко Георгій Костянтинович – старший науковий співробітник 
філії «Гуцульщина» НДІУ; Козлов Анатолій Васильович – провідний науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх 
технологій НДІУ; Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету Університету імені Тараса Шевченка; 
Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор газети «Освіта»; Кононенко Андрій Петрович – начальник департаменту 
Міністерства закордонних справ; Кононенко Петро Петрович – директор НДІУ, президент Міжнародної асоціації «Україна і 
світове українство»; Кононенко Тарас Петрович – заступник директора з науки НДІУ, віце-президент Міжнародної асоціації 
«Україна і світове українство»; Корнійчук Олександр Петрович – керівник центру вивчення проблеми національних інтересів 
України КГІ; Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу культури НДІУ; Корюненко Марія Михайлівна – 
відповідальний секретар газети «Освіта України»; Крисаченко Валентин Семенович – завідувач відділу геополітики та 
геостратегії НДІУ; Куєвда Володимир Терентійович – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторією історії психології 
Інституту психології ім. Г.Костюка Академії педагогічних наук України; Кухаренко Володимир Миколайович – доцент проблемної 
лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Лебединська 
Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург) – кандидат філософських наук, доцент, член Національної спілки письменників України; 
Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи енергетичного факультету 
Національного університету харчових технологій; Лопушанська Галина Василівна – директор 56-ї спеціалізованої середньої 
загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови м.Львова; Лукашенко Віктор Володимирович – директор 
філії НДІУ у м.Сімферополі; Маломуж Микола Григорович – генерал-полковник Служби зовнішньої розвідки України; Мартинюк 
Анатолій Григорович – директор Науково-просвітницького центру  „Українознавство” Товариства „Знання” України; Матвієнко 
Ніна Митрофанівна – народна артистка України; Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича; Мацюк Галина 
Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету ім. 
І.Франка; Медведєв Олександр Анатолійович – головний спеціаліст Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету 
Міністрів України; Мельник Людмила Михайлівна (Москва) – начальник відділу інформації та діаспори культурного центру 
України в Москві; Мельниченко Оксана Андріївна – завідувач відділу науково-технічної інформації НДІУ; Михайліченко Микола 
Васильович – начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України; Михайлюк Валентина 
Олександрівна (Миколаїв) – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, завідувач 
кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету; Мінченко Тамара Антонівна – методист з 
українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова обласного об’єднання 
«Просвіта»; Місталь Олена (Франція) – директор Української школи мистецтв у Парижі; Мокренко Анатолій Юрійович – 
професор Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, народний артист України, лауреат Державної премії 
України; Мокрий Володимир (ПНР) – професор, завідуючий кафедрою українознавства факультету міжнародних і політичних 
відносин Ягеллонського університету; Мулява Володимир Савович – Гетьман Українського козацтва; Надольний Іван 
Федорович – доктор філософських наук, професор Національної академії державного управління при Президентові України; 
Наливайко Степан Іванович – завідувач сектору порівняльних   досліджень; Недюха Микола Петрович – провідний науковий 
співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ; Нечепа Василь Григорович – старший науковий 
співробітник відділу української етнології НДІУ; Онаць Олена Миколаївна – директор школи № 41 м.Києва; Онуфрієнко Галина 
Сергіївна (Запоріжжя) – доктор філософії у філологічних науках, доцент кафедри загальної мовної підготовки Запорізького 
національного технічного університету; Пасемко Іван Петрович – член Координаційної ради з проблем українознавства; 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – завідувач відділу «Мова як    українознавство» НДІУ; Паламар Лариса Максимівна –доктор 
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педагогічних наук, професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Панчук Май 
Іванович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І.Ф.Кураса; Паращенко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, директор Київського ліцею бізнесу; Петровський 
Олександр Іванович – координатор Центру координацій міжнародних українознавчих досліджень Міжнародної асоціації україно- 
знавців; Пиріг Любомир Антонович – академік АМН, президент Української асоціації нефрологів; Плачинда Сергій Петрович – 
старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ; Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент Київського обласного інституту післядипломної освіти; Плющ Іван Степанович – депутат Верховної Ради України; 
Попович Анатолій Васильович – Гетьман Українського козацтва; Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, 
декан факультету української філології та українознавства, завідувач кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного авіаційного університету; Пришляк Михайло (Італія) – доктор філософських наук; Радевич-Винницький Ярослав 
Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного 
університету; Ренке Тетяна Леонідівна – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації НДІУ; Розумний 
Ярослав (Канада) – професор Манітобського університету (Канада); Руденко Галина Фомівна (США) – незалежний міжнародний 
журналіст; Руденко Наталія Іванівна – директор Української школи-гімназії у  м. Сімферополі; Руснак Іван Степанович – доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича; Сазоненко Ганна Стефанівна – директор Київського гуманітарного ліцею; Свіженко Віктор 
Олексійович – директор департаменту науково-технологічного розвитку МОН України; Семенюченко Олексій Валерійович – 
науковий співробітник відділу культури НДІУ; Сергєєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і Повноважний Посол України у 
Франції; Сирник Марко (Польща) – директор Психологічно-педагогічного осередку у м.Валч; Сікорський Петро Іванович – доктор 
педагогічних наук, професор, заступник директора з навчальної і наукової роботи Львівської філії Європейського університету, 
директор Вузівського природничо-економічного ліцею; Сніжко Валерій Володимирович – завідувач відділу природи та психології 
етносу НДІУ; Степаненко Михайло Борисович – кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України; Тетеріна-
Блохин Дарина (Німеччина) – доктор, професор, член-кореспондент УВАН, президент Наукового німецько-українського 
товариства ім. Ю.Бойка-Блохіна; Токар Леонід Кирилович – завідувач відділу теорії, історії та методології українознавства НДІУ; 
Толстоухов Анатолій Володимирович – доктор філософських наук; Тронько Петро Тимофійович – академік, директор Інституту; 
Удовенко Геннадій Йосипович – дипломат; Федоренко Євген Васильович (США) – голова Шкільної Ради; Федотова Оксана 
Олегівна – старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ; Фігурний Юрій Степанович – завідувач відділу 
української етнології НДІУ; Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних 
наук України; Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури НДІУ; Цимбалюк Василь Іванович – 
кандидат педагогічних наук, заступник директора Сквирського ліцею; Цицалюк Надія Митрофанівна (Харків) – кандидат 
філософських наук, доцент Харківського державного університету мистецтв ім. І.Котляревського; Чернілевський Дмитро 
Володимирович (Вінниця) – доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін Соціально-економічного 
інституту Вінницької філії Університету «Україна»; Чолану Людмила Василівна (Молдова) – старший викладач кафедри 
української мови та літератури Бельцького університету; Чорногуз Олег Федорович – письменник; Шевченко Володимир 
Павлович – ректор Донецького національного університету; Шкляр Леонід Євдокимович – начальник відділу суспільних, 
економічних та гуманітарних наук ВАК; Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Гуцульщина» НДІУ; Шляхова Валентина 
Володимирівна (Черкаси) – кандидат педагогічних наук, доцент; Щербатенко Іван Савич – редактор журналу «Рідна школа»; 
Ющенко Петро Андрійович – депутат Верховної Ради України; Яблонська Галина Гілярівна – старший науковий співробітник 
відділу культури НДІУ; Яблонський Валентин Андрійович – доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої 
школи України; Ярошинський Олег Богданович – вчений секретар НДІУ; Яцків Ярослав Степанович – академік, президент 
Міжнародної асоціації, президент МАУП [23, 35–37]. 

Таким чином, у Програмі ІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», який проводився у 
рамках XVI щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (25–27 жовтня 
2007 р., м. Київ), було зафіксовано понад 560 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 9 
держав Європи. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Молдова, Болгарія, Франція, Іспанія, Швеція і 
Португалія. 

Отже, під час роботи ІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» (25-27 жовтня 2007 р.) 
його учасниками було здійснено фахове поглиблене вивчення та цілеспрямований науковий аналіз і синтез засадничих 
елементів комплексної системи національної освіти і виховання, а також сформовано ідейний задум щодо її комплексного, 
системного і змістовного реформування. 

Матеріали і пропозиції секцій ІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» у рамках 
Шістнадцятої щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були 
оприлюднені в часописі «Українознавство», номер 4, 2007 рік. Зокрема, в пропозиції від секції VI було відзначено, що в її роботі 
взяли участь представники від українських культурно-освітніх осередків Росії та Придністров’я, Болгарії, Іспанії, Португалії, 
Швеції, Молдови, Франції, Німеччини, Польщі, Грузії, Латвії та інших, також на секції були заслухані та обговорені доповіді щодо 
сучасного стану, розвитку українського шкільництва в країнах зарубіжжя, діяльності різних типів шкіл українознавства, питання 
методичного забезпечення (підручники, програми тощо), та нагальні проблеми методики викладання українознавчих дисциплін і 
питання кадрового забезпечення [38, 83]. 

У свою чергу, ми хочемо відзначити, що вперше за 15 років проведення щорічних міжнародних українознавчих форумів, 
співробітниками НДІУ під керівництвом тогочасного вченого секретаря, кандидата історичних наук, старшого наукового 
співробітника Олега Ярошинського, ще до початку ІІ Міжнародного конгресу було підготовлено і розтиражовано важливу 
українознавчу працю «Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 
жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007.– Кн. 1.– 592 с. Ми переконані, що ця оперативна і 
фахова робота є не тільки яскравим свідченням високого професіоналізму працівників НДІУ очолюваного його незмінним 
директором Петром Кононенком, а і доказом поважного статусу запланованих і реалізованих ними дієвих і репрезентативних 
наукових заходів. Через деякий час, а саме, на початку 2008 р. було опубліковано книгу 2 «Матеріалів…» У ній були 
оприлюднені пропозиції одинадцяти секцій конгресу, матеріали виступів, які не ввійшли до книги 1, та аналітична стаття вчених-
українознавців Кононенка П.П. і Кононенка Т.П. «Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) Міжнародних 
конгресів «Українська освіта у світовому часопросторі» [39, 316]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені 2008 р. у «Збірниках наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства», Т. ХІХ (512 с.); Т. ХХ (512 с.); Т. ХХІ (512 с.). 

ХVІІ українознавчий міжнародний науковий форум у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 21-22 жовтня 2008 року, де обговорювалася проблема 
«Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
відбулося 21 жовтня 2008 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало 
весь день з невеликою перервою на обід. Головували на пленарному засіданні: Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Свіженко В.О., 
Токар Л.К. Були зачитані привітання учасникам конгресу Президента України, Почесного Голови Міжнародної ради з питань 
освіти, науки, культури Ющенка Віктора Андрійовича, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Віце-
прем’єр-міністра України Васюника Івана Васильовича, Міністра освіти і науки України Вакарчука Івана Олександровича, Голови 
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УВКР Павличка Дмитра Васильовича, Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 
Костицького Василя Васильовича. Після цього виступаючими було оприлюднено 26 доповідей, а саме: Кононенко Петро 
Петрович (Київ). Українознавство ХХІ століття: вимоги часу і проблеми методології; Ажнюк Богдан Миколайович (Київ). 
Етнокультурна демаркація кордонів як постколоніальний синдром; Баран Володимир Данилович (Київ). Українознавство й 
етногенез українського народу; Бача Юрій (Словаччина). Шляхи розв’язання національного питання української меншини в 
Словаччині з погляду її представника; Боєчко Василь Дмитрович (Київ). Проблеми зв’язків України із закордонними українцями; 
Дробноход Микола Іванович (Київ). Національне в українському державотворенні; Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). 
Українознавчий аспект у різних галузях української лінгвістики; Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Шляхи розвитку 
українознавства в РФ; Калакура Ярослав Степанович (Київ). Історіографічне та джерельне підґрунтя новітнього 
українознавства; Кононенко Тарас Петрович (Київ). Коли ж постає вчений? Освіта науковців у законодавчому полі України; 
Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Національна парадигма для українства; Куєвда Володимир Терентійович (Київ). 
Національне самопізнання як методологічна проблема; Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, РФ). Формування 
українського інформаційного простору в Санкт-Петербурзі (РФ); Мацюк Галина Петрівна (Львів). Українська соціолінгвістична 
традиція; Мокрий Володимир (Польща). Розвиток мовно-культурної сфери життя українців в умовах діаспори; Набруско Віктор 
Іванович (Київ). Інформаційний простір у системі самопізнання й самореалізації українського народу; Недюха Микола Петрович 
(Київ). Ризики сучасного освітнього простору України; Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ).  З досвіду наукових 
українознавчих досліджень та викладання українознавства в Бєлгородському державному педагогічному університеті; 
Сікорський Петро Іванович (Львів). Українознавство як інтегративний навчальний предмет у формуванні світогляду 
громадянина України; Сніжко Валерій Володимирович (Київ). Природне право в становленні та розвитку українського народу; 
Стріха Максим Віталійович (Київ). Місце і роль вітчизняної науки та науково-педагогічних кадрів у забезпеченні інноваційного 
гуманітарного розвитку України; Токар Леонід Кирилович (Київ). Нові тенденції в суспільних процесах на початку ХХІ ст. та їх 
осмислення в українознавчих дослідженнях; Шевченко Василь Григорович (Київ). Сучасний стан та перспективи розвитку 
українського книговидання; Філіпчук Георгій Георгійович (Київ). Формування екологічної культури учнівської та студентської 
молоді як визначальний чинник становлення їхньої громадянськості; Цимбалюк Василь Іванович (Сквира). Принципи творення 
програм і підручників з українознавства; Чолану Людмила Василівна (м. Бельці, Молдова). Українознавчий аспект формування 
свідомості етнічних українців – учнів та студентів Молдови [19, 7–10]. 

22 жовтня 2008 року з 9.00 до 16.00 з перервою на обід конференція працювала в секційному режимі. Так, на секції І 
«Історіографічні, філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні проблеми розвитку українознавства», де головували: 
Токар Л.К., Солдатенко В.Ф., Гомотюк О.Є., секретар: Краснодемська І.Й., було заслухано 27 доповідей та повідомлень. Нашу 
увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). 
Початки формування українознавства як системи наукових інтегративних знань у кінці ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія процесу; 
Обушний Микола Іванович, Воропаєва Тетяна Сергіївна, Мостяєв Олександр Іванович (Київ). Теоретико-методологічні засади 
сучасного українознавства; Печеранський Ігор Петрович (Київ). Філософія новітніх українознавчих досліджень; Піскун 
Валентина Миколаївна (Київ). До дискусії про етапи розвитку українознавства; Ярошинський Олег Богданович (Київ). 
Українознавчі дослідження на сторінках «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства». Також у 
форматі секції І діяла підсекція «Давні пам’ятки українознавства: сучасні підходи дослідження та інтерпретації» де головували: 
Ворончук І.О., секретар: Чубик Ю.І., було заслухано 9 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Баран Оксана Ярославівна (Івано-Франківськ). Українознавчі студії галицької 
сільської інтелігенції (кінець ХІХ –– 30-ті рр. ХХ ст.); Боян Світлана Петрівна (Івано-Франківськ). Календарна обрядовість бойків 
у дослідженнях українознавців (до історіографії проблеми); Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Українська родина ХVI–XVII ст. 
Стан і перспективи дослідження з погляду українознавства; Каліщук Оксана Миколаївна (Луцьк). Українознавчі дослідження на 
Волині: історичний досвід та проблеми сьогодення (з досвіду Інституту дослідів Волині); Петрикова Валентина Теодорівна 
(Харків). Історичні джерела наукового краєзнавства як формоутворюючий чинник сучасного українознавства (на прикладі 
Слобідської України ХІХ ст.). На секції ІІ «Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні», де головували: 
Баран В.Д., Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б., секретарі: Лебедєва О.В., Шостак М.В., було заслухано 29 доповідей та 
повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Левітас Фелікс Львович, 
Котюк Віктор Олександрович (Київ). Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917–
1920: історичний досвід і сучасність; Лебедєва Ольга Владиславівна (Київ). Проблема українського етногенезу в вітчизняній 
історіографії ХХ–ХХІ ст.; Фігурний Юрій Степанович (Київ). Проблеми дослідження етнічної історії в контексті українознавства; 
Чирков Олег Адольфович (Київ). Значення загальних рис сучасної етнічної будови української людності в загальноісторичному 
розвитку української нації; Шостак Маргарита Василівна (Київ). Основні концепції походження Києво-Руської держави в 
українській історіографії ХХ ст. На секції ІІІ «Українська мова в світоглядній та прагматичній проекціях українознавства», де 
головували: Єрмоленко С.Я., Ажнюк Б.М., Пономаренко А.Ю., секретарі:  Кравченко О.В., Безсмертна Н.С., Карпенко Н.С., було 
заслухано 36 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Проблема висвітлення національної ідеї в Інтернет-комунікативному середовищі: 
філософсько-мовний аспект; Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення; 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич). Лінгвонаціологія як інтегральний складник українознавства (концентр 
«Україна – мова»); Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Українська наукова мова в Інтернеті; Шляхова Валентина Володимирівна 
(Черкаси). Українознавче наповнення нового покоління підручників з рідної мови. На секції IV «Українознавство і розвиток 
національної культури», де головували: Борисенко В.К., Коротя-Ковальська В.П., секретарі:  Бурковська Л.В., Горенко Л.І., було 
заслухано 40 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Роль українознавства у відродженні національної культури; Горенко Лариса 
Іванівна (Київ). Українське культурознавство як наука та навчальна дисципліна; Мокренко Анатолій Юрійович (Київ). 
Українознавство в системі закладів культури України на поч. ХХІ ст.; Ціпко Анатолій Валентинович (Київ). Культуротворення в 
системі українознавства: схема концептуалізації; Яблонська Галина Гілярівна (Київ). Вплив мистецтва на формування 
свідомості людини. Українознавчий аспект. На секції V «Українознавчі проблеми національного державотворення та побудови 
громадянського суспільства в Україні», де головували: Бевз Т.А., Калакура Я.С., Обушний М.І., секретарі: Губський С.І., 
Лазарєва В.Т., було заслухано 28 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Порівняльний аналіз ідеї громадянського суспільства у спадщині М. 
Драгоманова і С. Подолинського; Губський Сергій Іванович (Київ). Досвід та уроки діяльності громадянських інститутів у період 
української національно-демократичної революції (1917–1920 рр.) та його значення у побудові громадянського суспільства в 
незалежній Україні; Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Проблема етнонаціональної єдності українського народу в творчості 
П. Куліша (до історіографії досліджень); Надольний Іван Федотович (Київ). Національна самосвідомість як визначальний чинник 
побудови громадянського суспільства в Україні; Турпак Надія Василівна (Київ). Гармонізація відносин в українському 
суспільстві: природо-соціальні виміри. На секції VI «Українознавство в структурі та змісті національної освіти» , де головували: 
Дробноход М.І., Касян Л.Г., секретарі: Нестеренко Л.О., Фєсік О.І., було заслухано 46 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Особливості 
вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ; Головай Ірина Андріївна (Київ). Урок 
українознавства ХХІ століття; Касян Людмила Григорівна (Київ). Програмне забезпечення курсу українознавства для дошкільних 
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та загальноосвітніх навчальних закладів; Нестеренко Лідія Олександрівна (Київ). Українознавство і формування національних 
ідеалів та ціннісних орієнтирів учнівської молоді; Паращенко Людмила Іванівна (Київ). Українознавство як складник 
компетентнісно-орієнтованого навчання в процесі реформування освіти в Україні. На секції VII «Природо-екологічна складова в 
самопізнанні й самотворенні українського народу», де головували: Сніжко В.В., Зеленчук І.М., секретарі:   Отрошко Л.Г., 
Присяжна Т.М., було заслухано 19 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Зеленчук Іван Михайлович (Верховина). Українознавча експедиція «Скеля Писаний Камінь у Покутських 
Карпатах»; Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство в наукових дослідженнях Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України; Отрошко Любов Григорівна (Київ). Українські природні символи як складова етнічної 
картину світу; Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Національне природне довкілля як українознавча складова освітньо-
виховного процесу; Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Діалектика взаємодії натурфілософського та історичного дискурсів 
в українознавчій концепції Валерія Сніжка. На секції VIII «Українознавчі центри в Україні й за кордоном:нові рівні, форми 
взаємодії та шляхи інтеграції України до Євроатлантичного простору», головували: Пасемко І. П., Ключковська І. М., секретарі: 
Петриченко К. В., Ясько Р. О., було заслухано 36 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Боднар Валентина Володимирівна (м. Бендери, Придністров'я). Вплив суспільно-
політичних процесів у Придністровському регіоні на самоідентифікацію української спільноти; Ідзьо Віктор Святославович 
(Москва, Росія). «Українська  Історична газета Росії» ––  орган Українського історичного клубу міста Москви та її роль у 
поширенні знань про Україну й українство; Кравченко Лідія (Рига, Латвія). Перша українська середня школа у Ризі з українською 
мовою навчання: її становлення, здобутки та проблеми; Нестеренко Ольга Петрівна (Придністров’я, Бендери). Розвиток 
національної школи у Придністров’ї: соціально-історичний аспект; Пасемко Іван Петрович (Київ). Школи українознавства у США 
– один із гарантів збереження української ідентичності; Поліщук Ярослав (Краків, Польща). Герої сучасної української 
літератури. Емансипація постколоніальної доби; Пришляк Михайло Дмитрович (Рим, Італія). Роль західної філософії в 
становленні українознавства; Сирбу Мар’яна Федосіївна, Грудко Ольга Іванівна (м. Бендери, Молдова). Українознавчі засади 
виховання почуття національного патріотизму на основі творів української літератури в Придністров’ї; Якімова Антоніна (Софія, 
Болгарія). До 145–річчя перших перекладів поезії Т.Г.Шевченка болгарською мовою; Ясько Ростислав Олександрович (Київ). 
Українці в Туреччині: виникнення та особливості розвитку меншини. На секції ІХ «Управління (організація і впровадження) 
науковими дослідженнями», де головували: Кононенко Т.П., Недюха М.П., секретарі: Дідух Л.В., Мартинюк А.Г., було заслухано 
34 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: 
Бондаренко Марина Петрівна (м. Курітіба, Бразилія). Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, 
сучасний стан та шляхи розвитку; Бугров Володимир Анатолійович (Київ). Людина освічена як імператив сучасної цивілізації; 
Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Роль дистанційного навчання у підготовці науково-педагогічних кадрів; Лукашенко 
Віктор Володимирович (Сімферополь). Засадничі аспекти загальнодержавної сертифікації викладання української мови та 
українознавства; Шевчук Олег Антонович (Тернопіль). Стан вищої освіти України та завдання її трансформації в контексті 
Болонського процесу. Після завершення секційних засідань 21 жовтня 2008 року з 16.00 до 18.00 відбулося заключне пленарне 
засідання в актовому залі НДІУ (вул. Ісаакяна, 18), на якому були заслухані звіти керівників секцій та прийняті ухвали 
конференції [19, 11–35]. 

Таким чином, у Програмі XVII Міжнародної конференції «Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та 
методологія розвитку» (21–22 жовтня 2008 р., м. Київ), було зафіксовано понад 330 доповідей, повідомлень, виступів тощо 
учасників українознавчого форуму з 9 держав Європи і Південної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська 
Федерація, Словаччина, Молдова, Латвія, Болгарія, Італія і Бразилія. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань учасники конференції успішно обговорили важливу роль 
українознавства у ХХІ столітті й нові вимоги, проблеми і методологію розвитку та новітні виклики, які постають перед вченими-
українознавцями. 

Матеріали і ухвали секцій «Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку» у рамках 
Сімнадцятої щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були 
оприлюднені в часописі «Українознавство», номер 4, 2008 рік. Зокрема, в ухвалі від секції ІI було відзначено, що у своїх 
доповідях, повідомленнях і виступах учасники конференції постійно наголошували на гострій необхідності впровадження 
українознавства в усі сфери української освіти, тому що введення українознавства як комплексної інтегративної наукової 
дисципліни про Україну, українців і світове українство у цивілізаційному часопросторі в навчальний процес не тільки суттєво 
поліпшить ситуацію з осягненням українознавчої проблематики в вітчизняній освіті, а й допоможе формуванню в Українській 
державі молодого патріотично налаштованого покоління, а саме українська молодь і є творцем і будівничим незалежної 
Української Самостійної Соборної Держави у Третьому Тисячолітті [40, 98]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені 2009 р. у «Збірниках наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства», Т. ХХІІІ (512 с.) і Т. ХХIV (512 с.). 

ХVІІІ українознавчий науковий форум, а саме Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі» у 
форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 
проводився 21-22 жовтня 2009 року, де обговорювалася проблема «Українознавство і реформування освіти в Україні». 
Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 21 жовтня 2009 року у місті Києві в конференц-залі Київського 
міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало весь день з невеликою перервою на обід. Головували на пленарному 
засіданні: Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Свіженко В.О. Були зачитані привітання учасникам конгресу Президента України, 
Почесного Голови Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури, Ющенка Віктора Андрійовича, Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета, Богуцького Юрія Петровича, Васюника Івана Васильовича, Губерського Леоніда 
Васильовича, Журавського Віталія Станіславовича, Згуровського Михайла Захаровича, Князевича Василя Михайловича, 
Коноваленко Ольги Степанівни, Левенець Юрія Анатолійовича, Онищенка Олексія Семеновича, Павличка Дмитра 
Васильовича, Полохала Володимира Івановича, Стріха Максима Віталійовича, Федоренка Євгена Васильовича (США). Після 
цього виступаючими було оприлюднено 46 доповідей, а саме: Кононенко Петро Петрович (Київ). Мета і завдання Третього 
Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі»; Вакарчук Іван Олександрович (Київ). Про підсумки 
розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік; 
Кононенко Тарас Петрович (Київ). Новітні світові парадигми науки; Андрущенко Віктор Петрович (Київ). Українознавство у ВНЗ; 
Баканідзе Отар Акакійович (Тбілісі, Грузія). Українознавство в Грузії; Бача Юрій (Словаччина). Стан і проблеми української 
освіти; Боднар Володимир Лукич (Бендери, Придністров’я). Мовна ситуація в освітньому середовищі Придністров’я та тенденції 
її розвитку; Боєчко Василь Дмитрович (Київ). Проблеми української діаспори; Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). 
Перспективи викладання культури в курсах українознавства у вищих навчальних закладах України; Бугров Володимир 
Анатолійович (Київ). Соціогуманітарне знання у вищій освіті та проблемність формування освіченої людини; Вишневський 
Омелян Іванович (Дрогобич). Український виховний ідеал на тлі сучасного соціального замовлення; Гомотюк Оксана Євгенівна 
(Тернопіль). Українознавство як духовне осердя вищої освіти; Дробноход Микола Іванович (Київ). Сучасні тенденції 
еволюційного розвитку світу і Україна; Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі 
української мови; Жебровський Борис Михайлович (Київ). Українська освіта у світовому часопросторі; Зайченко Іван 
Васильович (Чернігів). Софія Русова і проблеми сучасного дошкільного виховання; Калакура Ярослав Степанович (Київ). 
Українознавство як засіб формування історичної свідомості молоді; Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українознавчі студії 
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зарубіжжя: системний підхід; Конверський Анатолій Євгенович (Київ). Українознавство як філософія держави; Костицький 
Василь Васильович (Київ). Українська національна ідея як основа морально-етичного виховання шкільної і вузівської молоді; 
Кошарська Галина (Сідней, Австралія). Українознавство в Австралії; Кравченко Оксана Василівна (Київ). Школи українознавства 
в аспекті розвитку і збереження українознавчої освіти за кордоном; Кушерець Василь Іванович (Київ). Проблема організації 
освіти дорослих на українознавчих засадах: здобутки, перспективи; Леонов Валерій Павлович (Санкт-Петербург, РФ). Українці в 
Бібліотеці Російської академії наук (м. Санкт-Петербург); Лікарчук Ігор Леонідович (Київ). Підсумки і завдання зовнішнього 
тестування; Мацюк Галина Петрівна (Львів). Мовна ситуація в освіті: перспективна тенденція розвитку; Мокрий Володимир 
(Краків, Польща). Українознавство в Краківському університеті; Мушкетик Юрій Михайлович (Київ). Освіта як критерій розвитку 
людини, суспільства, держави; Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ). Діяльність кафедри українознавства 
Бєлгородського державного університету щодо викладання українознавчих дисциплін; Паращенко Людмила Іванівна (Київ). Від 
державного стандарту до національного курікулуму; Пасічник Ігор Демидович (Острог). Перспективи розвитку української освіти 
й науки; Полянський Павло Броніславович (Київ). Українознавство в системі середньої освіти; Пономаренко Ангеліна Юріївна 
(Київ). Моніторинг якості сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл (досвід країн пострадянського простору); Прадід Юрій 
Федорович (Сімферополь). Українознавство в Таврійському університеті; Розумний Ярослав (Канада). Стан української освіти і 
науки в Канаді; Сазоненко Ганна Стефанівна (Київ). Формування гуманістичного і патріотичного світогляду системою освіти; 
Свіженко Віктор Олексійович (Київ). Україна ХХІ ст.: наука; Сирник Марко (Валч, Польща). Система вивчення української мови і 
літератури українцями у Польщі; Сікорський Петро Іванович (Львів). Проблеми дидактичної взаємодії середньої і вищої освітніх 
ланок; Стемпень Михайло (Перемишль, Польща). Українознавство в Польщі; Удовенко Геннадій Йосипович (Київ). 
Українознавство у світі; Філіпчук Георгій Гергійович (Київ). Екологічна освіта в Україні; Фініков Тарас Васильович (Київ). 
Українознавство у ВНЗ; Цимбалюк Василь Іванович, Плівачук Катерина Володимирівна (Сквира); Сквирський ліцей: 
українознавчі традиції і сучасність; Чолану Людмила Василівна (Бельці, Молдова). Гармонізація роботи навчальних закладів і 
громадських організацій – засіб активізації відродження української культури; Ярошинський Олег Богданович (Київ). 
Українознавство у вищих навчальних закладах України [20, 7–11]. 

22 жовтня 2009 року у першій половині дня конгрес працював у секційному режимі. Так, на секції І «Українознавство і 
трансформація змісту національної освіти та виховання. українознавча спрямованість державних стандартів», де головували: 
Токар Л.К., Калакура Я.С., Хоменко О.А., секретарі: Мартиненко А.А., Лазарєва В.Т., Любарська Л.В., було заслухано 46 
доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Калакура 
Олег Ярославович (Київ). Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві; Калакура 
Ярослав Степанович (Київ). Українознавство в обороні історичної пам’яті від спотворень і фальсифікації; Левицька Надія 
Миколаївна (Київ). Українознавчі дисципліни і трансформація змісту національної освіти; Мельник Ольга Євгенівна (Чернігів). 
Зміст освіти у філософсько-освітніх поглядах мислителів рубежу ХІХ – ХХ століть; Надольний Іван Федотович (Київ). Філософія 
національної освіти в структурі соціально-гуманітарного знання. На секції ІІ «Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-
виховного процесу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладах», де головували: Касян Л.Г., Зеленчук І.М., 
секретарі: Нестеренко Л.О., Фєсік О.І., Кононенко А.М., було заслухано 48 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули 
виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович 
(Верховина). Організація і методика проведення учнівських українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними 
закладами в умовах Гуцульського регіону України; Лопушанська Галина Василівна (Львів). Система освіти в Львівській 
українській гуманітарній гімназії № 56 з поглибленим вивченням українознавства і англійської мови; Мінченко Тамара Антонівна 
(Чернівці). Виховання рис патріотизму в учнів засобами проектної діяльності в українознавчому спрямуванні педагогами 
Буковини; Руденко Наталія Іванівна (Сімферополь). Українознавча складова в навчально-виховному комплексі «Українська 
гімназія»; Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільних закладах та 
початковій школі. На секції ІІІ «Стан, проблеми, перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Українознавство у ВНЗ. 
Українознавчі центри і кафедри українознавства: концепція, структура, зміст», де головували: Дробноход М.І., Ярошинський 
О.Б., секретарі: Міняйло С.А., Бойко С.М., було заслухано 45 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг). Кафедра українознавства 
педагогічного ВНЗ ХХI століття; Кучеренко Світлана Володимирівна (Одеса). Історія України як емпіричне Українознавство; 
Левітас Фелікс Львович (Київ). З досвіду викладання курсу «Українознавство» в системі післядипломної освіти; Сніжко Валерій 
Володимирович (Київ). Екологічна освіта – основа викладання українознавчого концентру «Україна – природа, екологія» у ВНЗ»; 
Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство у вищих навчальних закладах України. На секції IV «Інноваційні 
технології в освіті. проблеми оцінювання якості освіти. модернізація системи управління освітою: проблеми підготовки наукових 
і педагогічних кадрів», де головували: Кононенко Т.П., Істоміна Н.М., Зарецький О.В., Лукашенко В.В., секретарі: Дідух Л.В., 
Таровська О.А., Терлецький В.М., було заслухано 25 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Головай Ірина Андріївна (Київ). Використання акметехнологій на уроках українознавства 
в Українському гуманітарному ліцеї; Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Філософська парадигма експедиційного українознавства; 
Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Щодо розвитку української мови та українознавства в контексті 
загальноєвропейських тенденцій; Машкова Галина Михайлівна (Київ). Підготовка кадрів вищої кваліфікації з українознавства в 
Науково-дослідному інституті українознавства МОН України; Микольченко Віра Сергіївна (Кривий Ріг). Болонський процес як 
фактор забезпечення якості освіти. На секції V «Стратегії мовної освіти в Україні», де головували: Єрмоленко С.Я., 
Пономаренко А.Ю., Чемеркін С.Г., секретарі: Карпенко Н.С., Безсмертна Н.С., було заслухано 29 доповідей та повідомлень. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). 
Українська мова як смислова засада національної ідентичності і проблема реформування вищої освіти в Україні; Єрмоленко 
Світлана Яківна (Київ). Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі української мови; Пономаренко Ангеліна Юріївна 
(Київ). Українознавчий зміст підручників з рідної мови для ЗНЗ: реальний стан і перспективи; Скляр Володимир Миколайович 
(Харків). Залежність ступеня мовної асиміляції українців від рівня освіти: за матеріалами перепису 2001 р.; Шляхова Валентина 
Володимирівна (Черкаси). Шляхи реалізації українознавчого підходу до мовної освіти в середній школі. На секції VI «Українське 
шкільництво за кордоном. діяльність українознавчих центрів у діаспорі», де головували: Кононенко П.П., Пасемко І.П., Коротя-
Ковальська В.П., секретарі: Кравченко О.В., Панченко О.О., Дякова О.В., було заслухано 40 доповідей та повідомлень. Нашу 
увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Боднар Валентина Володимирівна (Бендери, 
Придністров’я). Створення української національної школи в Придністров’ї та проблеми її функціонування; Боднар Володимир 
Лукич, Боднар Валентина Володимирівна (Бендери, Придністров’я). Мовна ситуація в освітньому просторі Придністров’я та 
тенденції її розвитку; Болюх Оксана Миронівна (Лісабон, Португалія). Досвід роботи Української суботньої школи «Дивосвіт» м. 
Лісабон, Республіка Португалія; Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Українознавство в системі освіти в діаспорі; Горбенко 
Мирослава Іванівна, Башняк Надія Миколаївна (Рим, Італія). Українська недільна школа «Свята Софія» у Римі. Необхідність 
створення та проблеми функціонування; Грудко Ольга Іванівна (Бендери, Придністров’я). Інтерактивні технології на уроках 
української мови при вивченні публіцистичного стилю; Дідух Людмила Валентинівна (Київ), Бондаренко Марина Петрівна 
(Курітіба, Бразилія). Музей української імміграції «Тисячоліття» міста Прудентополіс – центр українознавчих навчально-
наукових досліджень у Бразилії; Дякова Олена Валеріївна (Київ). Науково-освітні заклади української діаспори у Північній 
Америці; Каплун Валентина (Нью Джерсі, США). Стан викладання української мови та літератури в школах українознавства в 
США; Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (Київ). Культурні індустрії та міжнародний досвід на прикладі дитячої Школи 
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мистецтв з українознавчими дисциплінами при Культурно-інформаційному центрі посольства України у Франції (м. Париж); 
Кравченко Оксана Василівна (Київ). Школи українознавства в аспекті розвитку і збереження українознавчої освіти за кордоном; 
Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, РФ). Міжнародні семінари «Санкт-Петербург – Україна» як джерело 
українознавства; Лєбєдєва Юлія Олександрівна (Київ). Українознавчі студії Українського Вільного Університету міжвоєнного 
періоду; Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ). Діяльність кафедри українознавства Бєлгородського державного 
університету щодо викладання українознавчих дисциплін; Петрова Євгенія Іванівна (м. Гамільтон, Канада). Українські суботні 
школи як один із важливих чинників збереження української національної ідентичності в Канаді (на прикладі Української 
суботньої школи імені Василя Сарчука при соборі Святого Володимира м. Гамільтон); Салата Андрій (Бендери). Проблемні 
аспекти соціалізації та соціальної адаптації студентів-випускників українських шкіл Придністров’я під час навчання в Україні; 
Сирбу Мар’яна Федосіївна (Бендери, Придністров’я). Нові освітні технології на уроках української мови та літератури. Проектна 
технологія; Сирник Марко (Валч, Польща). Система вивчення української мови і літератури українцями у Польщі; Халімончук 
Володимир Євгенович (Сургут, РФ). Проблеми української освіти в Тюменській області; Чолану Людмила Василівна (Бельці, 
Молдова). Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій – засіб активізації відродження української 
культури. На секції VII «Українознавство і галузеві науки», де головували: Баран В.Д., Фігурний Ю.С., Горенко Л.І., секретарі: 
Лєбєдєва О.В., Шостак М.В., було заслухано 40 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Баран Володимир Данилович (Київ). Українознавство і трансформація змісту 
національної освіти і виховання та проблема походження українського народу; Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Методологічні 
засади та підходи до обрахунку чисельності населення Волині в середині ХVІІ ст.; Горенко Лариса Іванівна (Київ). Українське 
наукове родознавство: стан, проблеми та перспективи дослідження; Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українознавство і 
трансформація змісту національної освіти і виховання у контексті українського етнонацієдержавотворення; Чирков Олег 
Адольфович (Київ). Українознавство у трансформації уламка совєтського народу в самодостатню, самобутню сучасну 
українську націю [20, 12–30]. 

У другій половині дня 22 жовтня 2009 року, а саме з 15.00 до 18.00 відбулося заключне пленарне засідання в актовому 
залі ННДІУ. На ньому були заслухано звіти керівників секцій та прийнято ухвали конгресу [20, 31]. 

Таким чином, у Програмі ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у часовому часопросторі», який відбувався у 
рамках XVIII щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства», і де 
обговорювалася проблема «Українознавство і реформування освіти в Україні» (21–22 жовтня 2009 р., м. Київ), було 
зафіксовано близько 320 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 12 держав Європи, Азії, 
Північної і Південної Америки. А саме з таких країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Словаччина, Молдова, 
Португалія, Італія, Грузія, Австралія, Канада, США, Бразилія. 

Отже, під час роботи ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» (21-22 жовтня 2009 р.) 
його учасниками було здійснено неупереджене і комплексне вивчення та цілеспрямований науковий аналіз і синтез засадничих 
елементів комплексної системи національної освіти і виховання, а також сформовано українознавчий концепційний задум щодо 
її системного і змістовного реформування. 

У свою чергу, ми хочемо наголосити, що прикметник Міжнародний не є лише гарним епітетом, а передусім 
констатацією реальних фактів. Так за інформацією заступника голови оргкомітету О. Ярошинського, оприлюдненої ним 
26.10.2009 р. на засіданні Вченої ради ННДІУ присвяченої підведенню підсумків ІІІ Міжнародного конгресу, було зареєстровано 
170 легітимних учасників і ще додатково 66 запрошених вчителів з м. Києва. Серед цих 170 зареєстрованих делегатів були і 
представники світового українства та зарубіжні гості: Італія – 2, США – 1, Канада – 1, Португалія – 1, ФРН – 1, РФ – 3, Молдова 
– 1. На нашу думку, це є переконливим свідченням важливості і ваги представницьких українознавчих зібрань такого формату 
[39, 320]. 

Матеріали і ухвала ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» у рамках Вісімнадцятої 
щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були оприлюднені в 
часописі «Українознавство», номер 4, 2009 рік. Зокрема, в ухвалі було відзначено, що у роботі ІІІ Міжнародного конгресу 
«Українська освіта у світовому часопросторі» взяло участь 375 представників України, США й Канади, Грузії і Латвії, Польщі й 
Молдови, Придністров’я, Словаччини, Іспанії, Італії, Португалії.  Учасники Конгресу ще раз зазначили: національна освіта 
України XXI ст. повинна стати фундаментом суспільного, національного, державного розвитку; основою реформи в усіх сферах 
життя; розвитку демократичної, правової, гуманістичної, національної системи освіти на засадах утвердження її як «політики і 
філософії держави», для цього освіта має розвиватися на єдності виховання й навчання, гуманізму, професіоналізму і 
патріотизму; мати випереджальний характер; бути націленою у майбутнє, на розв’язання актуальних проблем нового століття, 
на формування у вихованців нових способів мислення й діяльності головним чином на українознавчих засадах, неперервність 
освіти передбачає внесення суттєвих змін у змістову, виховну, технологічну та управлінську архітектоніку національної освіти 
України всіх рівнів [41, 60]. 

Отже, під час роботи ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» (21-22 жовтня 2009 р.) 
його учасники фахово обговорювали реальний стан вітчизняної освіти і виховання та виробили конструктивну програму 
розвитку правової, демократичної, гуманістичної, національної за духом, змістом і формами, комплексної та інноваційної 
системи реформування української освіти і виховання ХХІ ст. Також, ми хочемо відзначити, що завдяки кандидату історичних 
наук, старшому науковому співробітнику, тогочасному провідному науковому співробітнику відділу геополітики та геостратегії 
ННДІУ О. Ярошинському, стало доброю традицією зустрічати учасників Міжнародних конгресів надрукованими збірниками, де 
вже оприлюднені найважливіші думки і концепції їхніх українознавчих досліджень. Саме таким вагомим науковим виданням є 
праця «Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.). 
– К., 2009.– Кн. 1.– 400 с.», упорядником якої і став О. Ярошинський. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені на початку 2010 р. у «Збірниках 
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства», Т. ХХV (512 с.); Т. ХХVІ (512 с.). 

ХІХ українознавчий науковий форум «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» у форматі щорічної 
міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» проводився 21-22 
жовтня 2010 року, де обговорювалася проблема «Роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку 
українознавства». Офіційне відкриття поважного наукового зібрання відбулося 21 жовтня 2010 року у місті Києві в конференц-
залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало весь день з невеликою перервою на обід. Головували на 
пленарному засіданні: Кононенко П.П., Удод О.А., Кононенко Т.П., Калакура Я.С. Були зачитані привітання учасникам форуму 
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, академік АПН України, ректор Національного педагогічного університету 
ім. М. Драгоманова; Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту українознавства 
Тбіліського університету ім. Ш.Руставелі (Грузія); Горюнова Віра Зіновіївна – начальник Головного управління освіти і науки 
Київської міської державної адміністрації; Губерський Леонід Васильович – доктор філософських наук, професор, академік НАН 
України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Ради ректорів вищих навчальних 
закладів України; Жебровський Борис Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, перший заступник Міністра освіти і 
науки України, заслужений працівник освіти України; Леонов Валерій Павлович – доктор педагогічних наук, професор, директор 
Бібліотеки РАН (м. Санкт-Петербург, РФ); Маломуж Микола Григорович – радник Президента України, заступник голови 
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Наглядової ради Національного науково-дослідного інституту українознавства; Мушкетик Юрій Михайлович – Герой України, 
письменник, член Наглядової ради ННДІУ; Сергеєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, 
заступник голови Наглядової ради Національного науково-дослідного інституту українознавства; Суліма Євген Миколайович – 
доктор філософських наук, професор, заступник Міністра освіти і науки України; Федоренко Євген Васильович – голова 
Шкільної Ради США. Після цього виступаючими було оприлюднено 36 доповідей, а саме: Кононенко Петро Петрович (Київ). 
Українознавство в українському світі: досвід, проблеми, перспективи; Бех Володимир Павлович (Київ). Українська мова як 
чинник національного державотворення; Бугров Володимир Анатолійович (Київ). Українознавство як спеціальність магістерської 
підготовки в університетській освіті; Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Українознавство у ВНЗ Тернопілля; Дробноход 
Микола Іванович (Київ). Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого 
світу; Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Підготовка магістрів-філологів на українознавчих засадах; Іванова Людмила Василівна 
(Київ). Проблеми українознавчої освіти в українських школах зарубіжжя; Калакура Ярослав Степанович (Київ). Нові джерела в 
сучасному українознавстві; Касян Людмила Григорівна (Київ). Наукові дослідження Національного науково-дослідного інституту 
українознавства в навчально-виховному процесі; Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). 
Українознавство у ВНЗ: теорія і практика (з досвіду роботи); Кононенко Тарас Петрович (Київ). Парадигмальні основи 
української освіти. Поклики часу; Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Українська ідентичність як явище і процес; Кушерець 
Василь Іванович (Київ). Європейський вимір української ментальності; Лопушанська Галина Василівна (Львів). Управління 
розвитком гімназії з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови; Маргітич Катерина Євгенівна (Берегове, 
Закарпатська обл.). Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи для угорськомовних загальноосвітніх 
навчальних закладів Закарпаття; Марущенко Володимир Станіславович (Київ). Гуманітарна політика України на сучасному 
етапі; Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Українознавчі аспекти державної політики в системі освіти початку XXI ст.; Мінченко 
Тамара Антонівна (Чернівці). Українознавство в системі освіти Чернівецької області; Недюха Микола Петрович (Київ). Правова 
ідеологія українського суспільства; Обушний Микола Іванович (Київ). Впровадження українознавства у вузівський освітній 
процес; Онаць Олена Миколаївна (Київ). Основні принципи управління сучасною школою на засадах українознавства; Радевич-
Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич, Львівська обл.). Проблема мовної ідентичності в неодномовному суспільстві: 
українські реалії; Ренке Тетяна Леонідівна (Київ). Журнал «Українознавство» в освітньому просторі; Руденко Наталія Іванівна 
(Сімферополь, АР Крим). Українська школа-гімназія: перехід до нового статусу; Сазоненко Ганна Стефанівна (Київ). 
Українознавство в системі ліцей – ВНЗ; Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Українознавча гуманітаризація освіти України; 
Сікорський Петро Іванович (Львів), Цимбалюк Василь Іванович (Сквира, Київська обл.). Проблема створення підручників з 
українознавства для ЗНЗ; Сніжко Валерій Володимирович (Київ). Природна концепція філософії українознавства; Соскін Олег 
Ігорович (Київ). Роль українознавства у становленні євроатлантичної моделі розвитку України; Степико Михайло Тимофійович 
(Київ). Історична ідентичність: феномен та проблема формування; Тетеріна-Блохин Дарина (Мюнхен, Німеччина). Україна – 
Німеччина: культурно-наукові зв’язки в історичному аспекті; Токар Леонід Кирилович (Київ). Українознавство як чинник 
реформування змісту освіти в Україні; Філіпчук Георгій Георгійович (Київ). Українознавство у підготовці вищими навчальними 
закладами освітньо-наукової еліти; Чернілевський Дмитро Володимирович (Вінниця). Українознавство в системі гуманітарних 
наук вищої школи; Шкрібляк Петро Васильович (Верховина, Івано-Франківська обл.). Наукові експедиції в дослідженні проблем 
українознавства; Шокало Олександр Андрійович (Київ). Освітня і наукова практика збереження для України інтелектуального 
потенціалу українців за кордоном [21, 7–12]. 

22 жовтня 2010 року у першій половині дня конференція працювала у секційному режимі. Так, секція І «Історичні, 
теоретико-методологічні та суспільно-політичні складники розвитку сучасного гуманітарного простору України», де головували: 
Калакура Я.С., Токар Л.К., Сніжко В.В., Фігурний Ю.С., секретарі: Краснодемська І.Й., Газізова О.О., Шакурова О.В., Шостак 
М.В., була розподілена на дві підсекції. На першій головували: Калакура Я.С., Токар Л.К., секретар: Краснодемська І.Й., Газізова 
О.О., було заслухано 24 доповіді та повідомлення. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Калакура Олег Ярославович (Київ). Українська етнополітологія: етапи становлення і сучасне предметне 
поле; Калакура Ярослав Степанович (Київ). Історична пам’ять як чинник збереження національної ідентичності українського 
народу; Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство в освіті та вихованні українців діаспори: історичний досвід та 
уроки; Солдатенко Валерій Федорович (Київ). Новітня революціологія і сучасна історія української революції як предмет 
українознавчих студій; Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Українознавча методологія в дослідженні художньої 
словесності. На другій підсекції головували: Сніжко В.В., Фігурний Ю.С., секретарі: Шакурова О.В., Шостак М.В., було заслухано 
36 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Баран 
Володимир Данилович (Київ). Становлення українського народу як українознавча проблема; Фігурний Юрій Степанович (Київ). 
Українознавство у вітчизняному і світовому гуманітарному просторі: стан та проблеми розвитку в світлі сучасних 
етнонаціональних і державотворчих процесів в Україні; Чирков Олег Адольфович (Київ). Країнознавчий аспект в 
українознавстві; Шакурова Ольга Владиславівна (Київ). Вивчення про походження українського народу як важливий напрямок 
розвитку сучасного гуманітарного простору; Шостак Маргарита Василівна (Київ). Утворення Київської Русі в українознавчих 
дослідженнях поч. ХХІ ст. На секції ІІ «Інноваційні технології в системі освіти. проблеми управління освітою та оцінювання якості 
знань», де головували: Кононенко Т.П., Істоміна Н.М., Ільїна Г.В., секретарі: Дідух Л.В., Таровська О.А., було заслухано 23 
доповіді та повідомленння. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Варзар 
Тамара Михайлівна (Київ). Підготовка наукових і педагогічних кадрів з українознавства дистанційними методами; Дідух 
Людмила Валентинівна (Київ). Навчання дорослих дистанційно: багатоаспектність процесу (з практики тьютора дистанційних 
курсів); Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Місце відкритих інтерактивних курсів в освітньому просторі; Лукашенко 
Віктор Володимирович (Сімферополь, АР Крим). Розвиток української освіти у контексті загальнодержавної сертифікації рівнів 
володіння українською мовою та українознавством; Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Соціально-філософське значення 
дистанційної освіти. Секція ІІІ «Національна культура в системі гуманітарної політики України», була розподілена на три 
підсекції. Так, на першій головувала: Горенко Л.І., секретар: Новосад С.О., було заслухано 33 доповіді та повідомленння. Нашу 
увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Бондаренко Антон Олександрович (Київ). 
Дослідження образу воїна-звіра у традиційній українській культурі та використання цих напрацювань в українознавчому 
навчальному процесі; Ванчура Юліана Василівна (Київ). Українське дитяче книговидання кінця ХХ – початку ХХІ століття як 
предмет українознавчого дослідження; Вертипорох Катерина Ігорівна (Санкт-Петербург, РФ). Нотна колекція кн. Юсупових як 
об’єкт українознавчих досліджень; Горенко Лариса Іванівна (Київ). Українознавство як чинник формування культурної 
ідентичності національної еліти ХХІ ст.; Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Українознавчі студії у європейському 
інтелектуальному просторі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. На другій підсекції головували: Борисенко В.К., Коротя-
Ковальська  В.П., секретар: Коткова М.В., було заслухано 33 доповіді та повідомленння. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Вивчення язичницьких вірувань прадавніх 
українців у контексті українознавства; Місталь Олена Георгіївна (Париж, Франція). Українсько-французькі ментальні взаємодії 
(на прикладі Української школи мистецтв); Мітіна Ірина Валентинівна (Комсомольськ, Полтавська обл.). Формування 
загальнокультурних компетентностей учнів загальноосвітніх шкіл через інтегрування уроків української мови, літератури,  
художньої культури та українознавства; Наливайко Сергій Степанович (Київ). Результати новітніх досліджень з 
давньоукраїнської історії та їх впровадження в систему історичної та гуманітарної освіти України; Наливайко Степан Іванович 
(Київ). Давній міф про кравенців-українців та його паралелі в індійській та грецькій міфології. На третій підсекції «Українське 
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повсякдення XVI–XVII ст. як предмет наукових досліджень», де головувала: Ворончук І.О., секретар: Безпалько В.В., було 
заслухано 7 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: 
Безпалько Владислав Вікторович (Київ). Волиняни у посольській службі Великого князівства Литовського до Кримського ханату; 
Білоус Наталя Олексіївна (Київ). Заповіти волинських міщан XVII ст. як джерело до історії повсякдення українських міст; Висотін 
Микола Борисович (Київ). Епідемії як чинник втрат мирного населення Волині в період революції 1648 – 1654 рр.; Ворончук 
Ірина Олексіївна (Київ). Служба селянського домогосподарства на Волині XVI – 1-ї половини XVII ст.; Поліщук Володимир 
Васильович (Київ).  Принципи відбору джерел з історії повсякдення на матеріалах судових книг ХVІ ст. (Волинська земля). На 
секції IV «Українська мовна ідентичність в сучасному освітньому просторі», де головували: Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., 
Чемеркін С.Г., секретарі: Карпенко Н.С., Безсмертна Н.С., було заслухано 36 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули 
виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Алексєєва Вікторія Вікторівна (Дніпропетровськ). Вплив 
сучасної мовної освіти на формування українознавчого світогляду школярів; Гримич Марина Віллівна (Київ). Українська мовна 
ідентичність українців Бразилії (на матеріалах шкільних програм); Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Сучасний підручник з 
українознавства для ВНЗ: концепційні засади; Скляр Володимир Миколайович (Харків). Відмінності в рівні освіти україномовного 
та російськомовного населення сучасної України: причини та наслідки; Цимбалюк Василь Іванович (Сквира, Київська обл.). 
Рідна мова в осмисленні генези українського народу. Секція V «Українознавство у діяльності навчальних закладів України та 
зарубіжжя», була розподілена на дві підсекції. На першій головували: Дробноход М.І., Ярошинський О.Б., секретарі: Бойко С.М., 
Кононенко А.М., було заслухано 23 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого 
міжнародного форуму: Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Особистість педагога в українознавчо-філософських дослідженнях; 
Левітас Фелікс Львович (Київ). Досвід впровадження кредитно-модульної системи при вивченні курсу «Українознавство» в 
післядипломній освіті; Машкова Галина Михайлівна (Київ). Досвід та проблеми підготовки кадрів з українознавства в 
Національному науково-дослідному інституті українознавства (2004-2010 рр.); Ярошинський Олег Богданович (Київ). Проблеми 
підготовки кадрів українознавців для наукових й освітніх установ; Ятченко Володимир Феодосійович (Київ). Стан та проблеми 
викладання українознавства у ВНЗ. На другій підсекції головували: Касян Л.Г., Чолану Л.В., секретарі: Фєсік О.І., Довжна А.В., 
було заслухано 29 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси). Історичний контекст українознавства як науки і навчальної дисципліни; Мартинюк 
Анатолій Григорович (Київ). Українознавство як інтегративна наука, еврилогія, концепція та програма творення української 
цивілізації; Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Українознавче спрямування виховного процесу в початковій школі; Чернієнко Денис 
Аркадійович (Уфа, Республіка Башкортостан). Розвиток українознавства в Башкортостані: досвід та сучасний стан; Чолану 
Людмила Василівна (Бельці, Молдова). Українська ланка державної освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації [21, 13–32]. 

У другій половині дня 22 жовтня 2010 року, а саме з 14.00 до 15.30 відбувся круглий стіл «Українська освіта 
зарубіжжя», де головували: Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю., Ільїна Г.В. Після невеликої перерви було проведене заключне 
пленарне засідання, на якому були заслухані звіти керівників секцій та прийняті ухвали конференції [21, 33]. 

Таким чином, у Програмі ХІХ Міжнародної конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі», де 
обговорювалася проблема «Роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку українознавства» (21–22 жовтня 
2010 р., м. Київ), було зафіксовано понад 280 доповідей, повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 5 
держави Європи. А саме з таких країн, як: Україна, Російська Федерація, Молдова, Німеччина і Франція. 

Отже, під час роботи пленарних, секційних засідань і круглого столу Міжнародного форуму «Українознавство у 
світовому гуманітарному просторі» учасники конференції успішно обговорили важливу роль вітчизняних і зарубіжних 
навчальних закладів у розвитку українознавства. 

Матеріали і ухвала наукового зібрання «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» у рамках Дев’ятнадцятої 
щорічної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» були оприлюднені в 
часописі «Українознавство», номер 4, 2010 рік. Зокрема, в ухвалі було відзначено, що на Міжнародній науково-практичній 
конференції 21-22 жовтня 2010 р., було заслухано майже 100 доповідей та повідомлень, в яких розглянуті важливі питання 
розвитку сучасного гуманітарного простору України та гуманітарного життя українців зарубіжжя [42, 73]. 

Матеріали виступів учасників поважного наукового зібрання були оприлюднені 2011 р. у «Збірниках наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства», Т. ХХVII (512 с.) і Т. ХХVIІІ (536 с.). 

ХХ ювілейний Міжнародний українознавчий науковий форум «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-
методологічні засади наукових парадигм» у форматі щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, 
перспективи розвитку українознавства» проводився 25-26 жовтня 2011 року. Офіційне відкриття поважного наукового зібрання 
відбулося 25 жовтня 2011 року у місті Києві в конференц-залі Київського міського Будинку вчителя. Пленарне засідання тривало 
весь день з невеликою перервою на обід. Головував на пленарному засіданні: Кононенко П.П. На ньому виступаючими було 
оприлюднено 23 доповіді, а саме: Кононенко Петро Петрович, Кононенко Тарас Петрович (Київ). Україна і український етнос у 
безмежжі світового часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі; Баран Володимир Данилович (Київ). У пошуках 
джерел українського народу; Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Роль освітнього проекту «Міжнародного конкурсу з 
українознавства» для формування української ідентичності молоді України і зарубіжжя; Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). 
Проблеми українського повсякдення XVI-XVII ст. – стан та перспективи; Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Теоретико-емпіричні 
дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.); Газін 
Володимир Прокопович (Кам'янець-Подільський) Проблеми вивчення всесвітньої історії в Україні; Гримич Марина Віллівна 
(Київ). Досвід міжнародного наукового співробітництва: Українці Бразилії; Жовтий С.А. (Київ). Становлення системи освіти в 
Росії: український внесок (друга пол. ХVII-XVIII ст.); Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Українознавство в Росії: основні 
концепції; Калакура Ярослав Степанович (Київ). Застосування методологічного інструментарію українознавства в студіях із 
всесвітньої історії; Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українська мова у світі: контекст сучасних реалій; Козлов Анатолій 
Васильович (Кривий Ріг). Фактори формування та деформування української ідентичності в сучасних освітніх стратегіях; 
Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Теорія і методологія історичного українознавства; Кухаренко Володимир Миколайович 
(Харків). Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі; Левітас Фелікс Львович (Київ). Підвищення кваліфікації 
викладачів українознавства та всесвітньої історії в системі післядипломної педагогічної освіти м. Києва; Лукашенко Віктор 
Володимирович (Сімферополь). Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння державною мовою у проекті ННДІУВІ під 
патронатом Президента України «Рівноправна якісна мовна освіта в Україні»; Сандуляк Леонтій Іванович (Київська обл.) «Не 
мовчіть – і вас почують!» (Свідчення очевидця та учасника історичних подій); Скляр Володимир Миколайович (Харків). Новітні 
тенденції в змінах етномовної структури населення України на тлі інерційного впливу радянської доби; Тодоров Ігор 
Ярославович (Донецьк). Історичне підґрунтя європейського покликання України; Токар Леонід Кирилович (Київ). 
Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві; Фігурний Юрій Степанович (Київ). Наукові конференції, проведені 
вченими-українознавцями як дієвий засіб осягнення нагальних проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті 
реорганізації ННДІУ в ННДІУВІ; Чирков Олег Адольфович (Київ). Перспективи взаємодії українознавства та всесвітньої історії на 
методологічному рівні у науковій роботі ННДІУВІ; Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Верховинщина як етнографічний 
центр Гуцульщини та  її співпраця з іншими регіонами України та діаспорою в дослідженні проблем відродження, розвитку, 
поширення та використання історико-культурної спадщини в процесах боротьби за встановлення і розбудову Української 
держави: історія, сучасний стан, перспективи [22, 4–7]. 
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26 жовтня 2011 року у першій половині дня конференція працювала в секційному режимі. Так, на секції І 
«Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми», де головували: к.і.н., доц. 
Токар Л. К., д.і.н., проф. Калакура Я. С., секретарі: м.н.с. Лазарєва В. Т., м.н.с. Санченко А. Ю., було заслухано 17 доповідей та 
повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Гомотюк Оксана 
Євгенівна (Тернопіль). Ментальність українського народу: вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес формування у ІІ-й 
пол. ХХ ст.; Калакура Олег Ярославович (Київ). Світові етнополітичні тенденції в національній політиці України; Краснодемська 
Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство як світовий феномен: особливості розвитку науки в європейських країнах у ХХ ст.; 
Санченко Анна Юріївна (Київ). Українознавство і всесвітня історія в концептуальних підходах ННДІУВІ; Слободян Лілія 
Олександрівна (Київ). Реакція світової громадськості на голодомор в Україні (1932–1933 рр.) як об’єкт українознавчих 
досліджень. На секції ІІ «Образ України у світовій культурі», де головували: д.і.н, проф., Ідзьо В.С., д.філос. н., проф. 
Крисаченко В.С., к. філос. н. Турпак Н.В., секретар: н.с.в. Дякова О.В., було заслухано 17 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Дякова Олена Валеріївна (Київ). Економічні 
підвалини збереження національної ідентичності української діаспори; Ємець Тетяна Михайлівна (Київ). Феноменологія 
емігрантних українознавчих інституцій ХХ ст.; Мостяєв Олександр Іванович (Київ). «Геополітичні складові цивілізаційного образу 
України»; Піскун Валентина Миколаївна (Київ). Політична ідеологія української еміграції І половини ХХ століття; Турпак Надія 
Василівна (Київ). Соціокультурні засади формування глобалізаційного аспекту духовності українців. На секції ІІІ «Зародження, 
становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі», де головували: к.і.н. Фігурний Ю.С., 
с.н.с. Шостак М.В., секретар: л. Кухар В.В., було заслухано 35 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких 
учасників українознавчого міжнародного форуму: Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна (Київ). Історіографія проблеми розвитку 
українознавства у Східній Словаччині у другій половині ХХ ст.; Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Молодіжні неформальні 
об’єднання в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.); Сокаль Ігор Іванович (Київ). Українська військова історія в контексті наукових 
проблем українознавства; Чирков Олег Адольфович (Київ). Представлення знань про історію України у сегменті Вікіпедії 
українською мовою; Шостак Маргарита Василівна (Київ). Етнічні процеси в період утворення Київської Русі: українські 
дослідження 90-их рр. ХХ-ХХІ ст. На секції IV «Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях», де 
головували: зав. від. Фєсік О.І., к.філос.н., Бойко С.М. секретар: н.с. Газізова О.О., було заслухано 27 доповідей та повідомлень. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Головай Ірина Андріївна (Київ) Роль 
курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців; Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Світоглядно-
виховний потенціал українознавства як дисципліни у вищій школі сучасної України; Мінченко Т.А. (Чернівці). Сучасний підхід до 
викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних 
меншин на українознавчій основі; Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Формування національно свідомого покоління через національне 
спрямування освітньо-виховного процесу; Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство як вагомий чинник 
самоідентифікації та збереження національної пам’яті українців. На секції V «Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії», 
де головували: к. і. н. Дідух Л.В., секретар: Іванченко О.Г., було заслухано 18 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули 
виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Алексієвець Леся Миколаївна, Алексієвець Микола Миронович 
(Тернопіль). Україна – Європа – Світ: історико-політичні та духовні аспекти розвитку; Гуменюк Олена Анатолівна (Торунь, 
Польща). Українські студенти в Польщі у 1920-1939 рр.; Дідух Людмила Валентинівна (Київ). Всесвітньо-історичні та 
українознавчі дослідження в призмі міжнаукової співпраці; Іванченко Оксана Григорівна (Київ). Міжнаціональні відносини у 
Незалежній Державі Хорватії 1941-1945 рр.; Шевченко Тетяна Миколаївна (Київ). Ідея церковної унії у XVI ст.: Рим – Вільно – 
Остріг – Берестя. На секції VI «Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу», де головували: д. геол.-
мінералог. н., проф., Дробноход М.І., секретар: л. Малишена Ю.О., було заслухано 12 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Дробноход Микола Іванович (Київ). Україна в 
контексті сучасних проблем цивілізаційного розвитку; Дяків Роман Степанович (Київ). Енциклопедія в Україні: минувшина і 
сьогодення; Отрошко Любов Григорівна (Київ). Природна вмотивованість української символіки; Присяжна Тетяна Михайлівна 
(Київ). Українознавчий підхід у дослідженнях природного довкілля України; Сцібан Олександр Євгенович (Київ). Українознавчі 
аспекти екофільного природокористування. На секції VII «Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової», де 
головували: д.і.н., проф. Борисенко В.К., секретар: с.н.с. України Коротя-Ковальська В.П., було заслухано 37 доповідей та 
повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Борисенко Валентина 
Кирилівна (Київ). Українські традиції доброзичливості у взаєминах з іншими народами; Борисенко М.В. (Київ). Культурно-
побутові традиції українців в межах сучасного урбаністичного середовища; Горенко Лариса Іванівна (Київ). Діяльність українців 
в структурі Академії наук Росії XVIII – XIX ст.; Коротя-Ковальська В.П. (Київ). Всесвітня слава української пісні; Певна Олена 
(Річмонд, Вірджинія, США). Приховане минуле та відновлення пам’яток українського бароко. На секції VIIІ «Формування 
української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант художньої словесності у 
просторі сучасної освіти і науки», де головували: чл.-кор. НАН України Єрмоленко С.Я., с.н.с. Хоменко О.А., секретарі: н.с. 
Короб А.М., н.с.Осадча Н.С., було заслухано 28 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Алексєєва Вікторія (Київ). Формування українознавчої компетентності засобами мовної 
освіти (на матеріалі англійської мови); Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Сучасний підручник для загальноосвітніх навчальних 
закладів в контексті національної культури; Кравченко Оксана Василівна (Київ). Мова як інтегральна ознака ідентичностей 
українців діаспори; Радевич-Винницький Ярослав (Дрогобич). Мовний аспект протиставлення національне – інтернаціональне 
як методологічна проблема; Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Концепційні засади дослідження художньої словесності в 
парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. На секції ІХ «Українська 
ідентичність у глобальних взаємодіях», де головували: к.філос.н., доц. Кононенко Т.П., секретар: н.с. Таровська О.А., було 
заслухано 16 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного 
форуму: Ільїна Галина Володимирівна (Київ). Теорії ідентичностей в українському науковому дискурсі: ідентифікація та 
спрощення; Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство як метод наукового дослідження; Кононенко Тарас 
Петрович (Київ). Системні питання дослідження української ідентичності; Таровська Олена Андріївна (Київ) Українська освіта за 
кордоном як чинник збереження української ідентичності; Чернієнко Денис Аркадійович (Уфа, РФ). Проблеми українців в Росії. 
На секції Х «Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії», де головували: к.філософ. н. Лукашенко В.В., зав. від. 
Варзар Т.М., секретарі: н.с. Петрук В.М., м.н.с. Слободян Л.О., було заслухано 11 доповідей та повідомлень. Нашу увагу 
привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Варзар Тамара Михайлівна (Київ). Нові способи 
підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії; Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Українознавство: 
проблема та перспективи; Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Освітній етносоціальній проект 
«Гуцульська школа гірського господарства»; Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Підготовка вчителя до дистанційного 
навчального процесу; Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного 
циклу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі. На секції ХІ 
«Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном», де головували: д.і.н. Гримич М.В., секретар: 
м.н. Суренщиков В.В., було заслухано 16 доповідей та повідомлень. Нашу увагу привернули виступи таких учасників 
українознавчого міжнародного форуму: Григоричев Костянтин (Іркутськ, Росія). Досвід вивчення міграцій та діаспор у Східному 
Сибірі; Гримич Марина (Київ), Вяткін Анатолій (Москва). Наукові видання про діаспори: незалежний журнал «Диаспоры»; 
Lemermeyer Gregory (Канада). Співпраця Посольства Канади в Україні з українською діаспорою в Канаді та канадською 
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громадою в Україні; Mayer Everson (Бразилія). Співпраця Посольства Бразилії в Україні з українською діаспорою Бразилії та 
бразильською спільнотою в Україні; Ціпко Сергій (Канада). Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень «Українці 
закордоном. Новини і точки зору». На секції ХІІ «Історичні пам’ятки українознавства в контексті сучасної світової історичної 
парадигми», де головували: к.і.н. доц. Ворончук І.О., секретар: н.с. Безпалько В.В., було заслухано 6 доповідей та повідомлень. 
Нашу увагу привернули виступи таких учасників українознавчого міжнародного форуму: Білоус Наталя Олексіївна (Київ). 
Тестаменти міщан Волині як джерело з історії повсякдення волинських міст XVII ст.; Висотін Микола Борисович (Київ). 
Вітчизняні джерела про дії козацьких військ на Волині 1648-1657 рр. (сучасний погляд та інтерпретація); Ворончук Ірина 
Олексіївна (Київ). Соціальний зміст поняття родина в його історичному розвитку; Парацій Володимир (Бережани). Музей 
воєнно-історичних пам’яток у Львові (1930-ті рр.): історична традиція через сучасне відродження ідеї; Тесленко Ігор 
Анатолійович (Київ). Володіння князів Острозьких у білоруських воєводствах Великого князівства Литовського (за матеріалами 
Національного історичного архіву Білорусі) [22, 7–18]. 

26 жовтня 2011 року у другій половині дня конференція працювала у пленарному режимі. А саме, з 14.00 до 17.00 
було проведене заключне планарне засідання, на якому заслухано звіти керівників секцій та прийнято ухвали конференції [22, 
19]. 

Таким чином, у Програмі ХХ ювілейної Міжнародної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-
методологічні засади наукових парадигм» (25–26 жовтня 2011 р., м. Київ), було зафіксовано близько 270 доповідей, 
повідомлень, виступів тощо учасників українознавчого форуму з 7 держав Європи, Північної і Південної Америки. А саме з таких 
країн, як: Україна, Польща, Російська Федерація, Німеччина, Канада, США і Бразилія. 

Отже, під час роботи пленарних і секційних засідань Міжнародного форуму його учасники успішно обговорили 
взаємодію українознавства та всесвітньої історії й теоретико-методологічні засади їх наукових парадигм. 

Матеріали найбільш важливих виступів і ухвала наукового зібрання «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-
методологічні засади наукових парадигм» у рамках Двадцятої щорічної ювілейної науково-практичної конференції «Стан, 
проблеми, перспективи розвитку українознавства» були оприлюднені в часописі «Українознавство», номер 4, 2011 рік. Зокрема, 
в ухвалі було відзначено, що тільки спільними зусиллями держави, науковців, учителів, викладачів і управлінців усіх рівнів, 
українознавство набуде таких необхідних для формування суспільної свідомості й дії, динамізму, обширу й глибини [43, 243]. 

Аналізуючи процес підготовки і проведення всіх Міжнародних українознавчих наукових форумів, ми хочемо наголосити на 
тій важливій ролі, яку відіграв у реалізації цих, без сумніву, аналітично-концептуальних проектах, фундатор сучасного 
українознавства – Петро Кононенко. Ми переконані, що лише завдяки його титанічній наполегливості, професіоналізму та 
працездатності, нещадності до себе і до своїх колег, ці представницькі українознавчі форуми не тільки відбулися, а і стали 
подією в освітянських і наукових колах як в Україні, так і поза її межами. Саме тому, під час проведення Міжнародних 
українознавчих наукових форумів П. Кононенко проявив себе не тільки як знаний у всьому світі учений, який створив їх 
концепцію, формат і підготував фахові аналітичні доповіді, а і високопрофесійний топ-менеджер, що зумів об’єднати навколо 
себе згуртовану команду однодумців і професіоналів. Так, Петро Кононенко є головним редактором журналу «Українознавство» 
а його найперша помічниця у цьому проекті – відповідальний секретар Тетяна Ренке успішно виконує свої обов’язки. Під її 
керівництвом, робота редакції нагадує надійний механізм швейцарського годинника, а щоквартальні номери виходять вчасно та 
оперативно відгукуються на всі найважливіші події. Недаремно, в кожному заключному номері, починаючи з 2004 р. був 
започаткований розділ, в якому оприлюднювалися матеріали і ухвали цих важливих і поважних наукових зібрань. 

Також, Петро Кононенко є головою редколегії «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства», а 
його правою рукою у цьому вагомому українознавчому виданні – був відповідальний редактор Олег Ярошинський. Завдяки його 
завзятій і наполегливій праці «Збірник…» здобув повагу в середовищі вчених-українознавців і надрукуватися на його сторінках є 
заповітною мрією багатьох аспірантів і молодих вчених. На сьогодні (29.03.2012) побачили світ уже 28 томів цього важливого 
періодичного українознавчого видання, яке теж не оминуло своєю увагою аналізовані нами Міжнародні українознавчі наукові 
форуми та опублікувало дуже багато виступів учасників цих поважних зібрань (див. по змісту статті). 

У свою чергу ми сердечно хочемо подякувати народній артистці України, старшому науковому співробітнику відділу 
культурологічних досліджень ННДІУВІ, чарівній співачці Валентині Короті-Ковальській, яка є незмінним організатором і 
режисером концертних імпрез, які, безсумнівно є окрасою щорічних українознавчих форумів. Приємно, коли після завершення 
пленарних засідань у перший день роботи представницьких зібрань, його учасники мали змогу після напруженої 
інтелектуальної праці трохи перепочити і долучитися до дзвінкоголосої і ніжної української пісні, швидкого танцю, вдумливого 
слова та задушевного мелосу української бандури. 

Так само, ми висловлюємо вдячність всім працівникам ННДІУВІ, які своєю наполегливою і самовідданою працею 
готували і проводили на достатньому високому рівні всі ці поважні зібрання українознавців. 

Отже, Міжнародні українознавчі наукові форуми, які були організовані і проведені вченими-українознавцями впродовж 
1992-2011 рр., на нашу думку, стали не тільки значними подіями в освітянсько-науковому середовищі нашої Батьківщини, але і 
мали розголос за межами Української держави. Кожне з цих професійних наукових зібрань (конференцій і конгресів), сприяли, 
сприятимуть і будуть сприяти у подальшому неупередженому вивченню глибинної сутності України, українців і світового 
українства та їх непересічного значення для подальшого розвитку цивілізації Homo Sapiens. Ми впевнені, що сприйняття 
вселюдством Українського Феномену активно допоможе його поступально-еволюційному прогресивному руху і вдосконаленню 
та врешті-решт, посприяє розбудові демократичної, правової, високоосвіченої, інтелектуальної, інноваційно-технологічної, 
заможної й потужної європейсько-орієнтованої Української Самостійної Соборної Держави! 
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Розділ 4. Програми українознавчих наукових форумів (1992–2010 рр.) 
4.1. Програма українознавчого наукового форуму1992 р. 

 
ІНСТИТУТ   УКРАЇНОЗНАВСТВА    КИЇВСЬКОГО   УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ   ТАРАСА    ШЕВЧЕНКА 

І NSTІTUTE   FOR   UKRAINIAN   STUDIES   OF   KYIV TARAS   SHEVCHENKO   UNIVERSITY 
 

МІЖНАРОДНА  КОНФЕРЕНЦІЯ 
«РОЛЬ  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ (ІНСТИТУЦІЙ)  У  РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА" 

15-17 жовтня 1992 року 
Київ 

1 
INTERNATIONAL  CONFERENCE 
"THE ROLE OF  UNIVERSITIES 

IN THE DEVELOPMENT  OF UKRAINIAN STUDIES" 
15-17 October 1992 

Kyiv 
 

Відділ гуманітарних технологій, макет і верстка, 1992 
2 

14.Х. 92 р. 
16.00 

Державний музей літератури України 
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Зустріч оргкомітетy конференції з її учасниками та діячами науки, освіти, літератури,  мистецтва:  "Мета і завдання 
конференції". У зустрічі беруть участь: Юрій Мушкетик, Лесь Танюк, Лариса Хоролець, Павло Мовчан, Анатолій 
Погрібний, Віталій Дончик, Микола Тарасенко, Владлен Гончаренко, Олександр Костюк. 

Концерт 
15.Х.92р. 

10.00 -19.00 
Пленарне засідання (програма додається) 

19.30-21.00 
Концерт 
16.Х.92р. 

9.00 -18.00 
День секційних засідань (програма додається) 

18.30-20.00 
Прийом у Голови оргкомітету ректора університету акад. Віктора Скопенка 

17.Х.92р.  9.00-18.00 
Пленарне засідання 

3 
а) 9.00 – 12.00 – доповіді 
б) 12.30 –14.00 – обговорення 
в) 15 00 – 13.00 – ДОПОВІДІ керівників секцій та підсекцій; 
прийняття рекомендацій 

4 
15 жовтня 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Працює в ауд 329 

{Червоний корпус університету, аудиторія Михайла Максимовича) 
10.00 -12.00 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Ректор університету академік Віктор Скопенко 
Вітальне слово Президента України Леоніда Кравчука 
ДОПОВІДІ: 
Професор Петро Кононенко,  директор Інституту українознавства. Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства. 
Член-кореспондент АН України  Микола  Жулннський, державний радник України, віце-президент МАУ. Українознавство в 
системі гуманітарної політики України. 
Народний депутат Верховної Ради України Іван Драч, голова товариства "Україна". Українська держава і світове 
українство. 
Член-кореспондент АН України Павло Кислий, заст. Голови Комісії Верховної Ради України з питань освіти і науки. 
Освітньо-наукова політика  Верховної Ради і розвиток українознавства. 
Академік Петро Таланчук, міністр освіти України. Українознавство в системі середньої і вищої освіти. 

ПЕРЕРВА 12.00 – 12.30 
5 

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ    12.30 – 14.00 
Академік Віталій Русанівський, директор Інституту мовознавства АН України. Роль академічних Інститутів у розвитку 
українознавства. 
Професор Кадзіо Накаї (Японія). Українознавство в Японії. 
Професор Анатолій Москаленко, декан факультету журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка. Роль 
"четвертої влади" у розвитку українознавства. 
Професор Отар Баканідзе (Грузія). Українознавство в Грузії. 
Професор  Володимир Євтух (Україна). Асоціації україністів; особливості роботи в нових умовах 

ПЕРЕРВА 14 00 – 15.00 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ  15.00-16.30 

Народний артист Анатолій Мокренко, директор Національного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (Україна). 
Мистецтво і розвій українознавства. 
Професор Степан Козак (Польща). Українознавство у Польщі. 
Генерал-майор Володимир Мулява, Міністерство оборони .України. Українознавство у формуванні національної армії 

6 
Професор Тарас Муранівський, ректор Українського університету в Москві. Український університет у Москві: проблеми 
становлення й розвитку 
Народний депутат Верховної Ради України Степан Павлюк, директор Інституту народознавства. Етнографічна наука 
України:ретро- та перспективи 

ПЕРЕРВА 16.30- 17.00 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ    17. 00 – 19. 00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Любомир Винар, професор (США),Тарас Гунчак, професор (США), Віктор Коптілов, 
професор (Франція), Володимир Мокрий, професор (Польща), Ніна Над’ярних, професор (Російська федерація), Омелян 
Пріцак, професор (США), Вячеслав Рагойша, професор (Білорусь), Ярослав Розумний, професор (Канада), Іштван Удварі, 
професор (Угорщина), Мин Цзи, професор (Тайвань), Дмитро Штогрин, професор (США), Богдан Ясинський, директор 
бібліотеки Конгресу (США). 

7 
Секція І. УКРАЇНОЗНАВСТВО В ГУМАНІТАРНИХ ІНСТИТУЦІЯХ 
 
Підсекція І. ПИТАННЯ МОВОЗНАВСТВА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

Працює в ауд. 116 
Головують:СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО. ПРОФЕСОР (УКРАЇНА), МИХАЙЛО НАЄНКО. ПРОФЕСОР (Україна), МІКУЛАШ НЕВРЛИЙ. Професор 
(Чехія). 
Секретар ОЛЬГА КРЕКОТЕНЬ (УКРАЇНА) 
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Денне засідання 
9.00-11.00 

Михайло Наєнко, професор (Україна). Наука про літературу в університетській освіті сучасної України. 
Григорій Клочек, професор (Україна). Про концепцію українського варіанту курсу теорії літератури для вищих навчальних 
закладів. 
Мікулаш Неврлий, професор (Чехія). Українознавство в Чехії і Словаччині. 
Олесь Білодід. Професор (Україна). Роль рідної мови в освіті й культурі народу. 
Лариса Кадомцева, доцент (Україна). Етнодидактика і мовознавство. Сучасні аспекти. 
Август Фенчак, магістр (Польща). Українознавчі дослідження в Перемишлі. 

8 
 

ПЕРЕРВА   11.00 – 11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    11.30 – 13..30 

Станіслав Семчинський, професор (Україна) Місце класичної філології в системі гуманітарної освіти. 
Василь Яременко, доцент (Україна). Нові методологічні підходи до вивчення дожовтневої української літератури. 
Сергій Саржевський, аспірант (Україна). Українознавство в Австралії. 
Олександр Чередниченко, професор (Україна). Мовна інтеграція і мовна культура. 
Микола Дубина, професор (Україна). Шевченківські засади національної освіти. 
Лариса Паламар, доцент (Україна). Українська мова як фактор гуманізації навчального процесу. 

ПЕРЕРВА 13. 30– 15. 00 
Вечірнє засідання 

15.00 – 16.00 
Анатолій Ткаченко,   кандидат  філологічних наук (Україна). Проблеми створення програми та підручників з 
літературознавства в Україні. 
Михайло Конончук, доцент (Україна). Література у вищих навчальних закладах як фактор виховання національної 
самосвідомості. 
Людмила Ковальова, доцент (Україна), ОленаСнІтко, професор (Україна). Російська мова  як  філологічна спеціалізація в  
умовах активізації українознавчих тенденцій 

9 
Любов Мацько, професор (Україна). Підготовка підручників і посібників з української мови. 
В. Полторак, професор (Україна). Проблеми переходу на викладання державною мовою у вищих технічних навчальних 
закладах східного регіону України. 

ПЕРЕРВА 16.00 – 16.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 16.30 – 18. 00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Надія Бойко (Україна),  Олена Гнідан (Україна), Анатолій Карась (Україна), Олександр 
Ковальчук (Україна), Світлана Лукач (Україна), Григорій Сивокінь (Україна). 

Прийняття рекомендацій 
Підсекція 2. ПИТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ 
Працює в кабінеті шевченкознавства 
Головують: Лідія ДУНАЄВСЬКА, ДОЦЕНТ (УКРАЇНА), ОЛЕНА ТАЛАНЧУК, ДОЦЕНТ (Україна) 
Секретарі:   ЛЮБОВ КОПАНИЦЯ, ДОЦЕНТ   (УКРАЇНА),   ОЛЕКСАНДР ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ (УКРАЇНА) 

Деннне засідання 
9.00-11.00 

Олена Таланчук, ДОЦЕНТ (УКРАЇНА). Про завдання відділення фольклору, етнології та національної культури в 
Освітянській діяльності. 
Микола Чмихов, професор (Україна). Археологія і космологія в курсі народознавства. 

10 
Лідія  Дунаєвська, доцент (Україна). Спеціалізація фольклористики в підготовці словесників-українознавців. 
Станіслав Росовецький, доцент (Україна). Постструктуралізм та деякі нові аспекти вивчення та викладання українського 
фольклору 

ПЕРЕРВА 11.00-11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11.30–ІЗ.30 

Наталка Поклад, науковий співробітник (Україна). Проблеми народознавчих досліджень Українського фольклорно-
народознавчого центру. 
Лілія Катергіна, науковий співробітник (Україна). Уроки народознавства в середній школі. 
Федір Євсєєв, доцент (Україна). Про значення міфології у викладанні народознавства. 
Стелла Кривошапова, доцент (Україна). Нові підходи до вивчення зв'язків музики і словесної творчості 

ПЕРЕРВА 13.30 – 15. 00 
Вечірнє засідання 

15.00   16.00 
Любов Копаниця, доцент (Україна). Про концепцію нового підручника українського фольклору. 
Сергій Сегеда, доцент (Україна). Антропологічні дослідження українського народу: стан і перспективи. 
Володимир Буряк, доцент (Україна). Вивчення фольклорної пам’яті у народознавчих дисциплінах. 

ПЕРЕРВА 16.00–16.30 
11 

ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ   16..30–13.00 
В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Ніна Данилюк (Україна), Олена Полубояринова (Україна). 

Прийняття рекомендацій 
Підсекція 3. ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
Працює в _____ 
Головують: Олег Семашко, доктор філософських наук (України), Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства (Україна), 
Катерина Шудря, доктор філософських наук (Україна). 
Секретарі: Сергій Грабовський (Україна), Оксана Удовиченко (Україна).  

Денне засідання 
9.00 -11.00 

Катерина  Шудря,  доктор  філософських наук (Україна). Українська культура як предмет сучасного філософського 
дослідження. 
Василь  Лісовий, кандидат філософських наук (Україна). Методологічні аспекти культурології з погляду педагогічної практики. 
Олександр Кіхно, кандидат філософських наук (Україна). Філософські засади викладання української культурології. 
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Назіп Хамітов, кандидат філософських наук (Україна). Викладання культурології  у  вищому  навчальному   закладі ж 
філософська проблема. 
Олександр Штоквиш, аспірант (Україна). Формування національної самосвідомості в процесі викладання гуманітарних 
дисциплін. 

12 
 
Юрій Станішевський, професор (Україна). Роль науки про театр у розвитку українознавства. 

ПЕРЕРВА 11.00–11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОВОТИ 11.30–13. 30 

Олексій Онищенко, член-кореспондент АН України, директор ЦНБ ім. В. Вернадського (Україна). Україніка в фондах 
центральної академічної бібліотеки: стан і перспектива. 
Дмитро Степовик, доктор мистецтвознавства (Україна). Релігія і християнське мистецтво як предмет українознавства. 
Олександр Семашко, доктор філософських наук (Україна). Роль соціологічних досліджень в розробці курсу української 
культури. 
Леонід Шкляр, кандидат філологічних наук (Україна). Право як складова частина української культури. 
Ярослав Пилинський, кандидат філологічних наук (Україна).Світоглядні засади української народної культури. 

ПЕРЕРВА   13.30– 15.00 
Вечірнє  засідання 

15.00 -16.00 
Вадим Скуратівський, кандидат філологічних наук (Україна). До методології створення цілісної національно-культурної 
ретроспективи. 
Сергій Грабовський, науковий співробітник (Україна). Соціальна утопія як чинник розвитку національної культури 
(дидактичний аспект). 
Максим Розумний, журналіст (Україна). Культурне самовизначення ж світоглядна проблема. 

ПЕРЕРВА 16. 00–16.30 
13 

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ    16.30–13.00 
Богдан Бичко, науковий співробітник (Україна). Культурна самоідентифікація українців ж фактор розбудови державності. 
Галина Сорока, директор Державного музею літератури України (Україна). Державний музей літератури України як осередок 
формування українознавчих зацікавлень. 
В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Вілен Горський (Україна), Ірина Грабовська (Україна), Аркадій Кирєєв (Україна), Андрій 
Кравченко (Україна), Віктор Малахов (Україна), Тетяна Метельова (Україна), Михайло Міщенко (Україна), Раїса Мовчан 
(Україна), Віталій Никитюк (Україна), Володимир Панченко (Україна), Ніна Поліщук (Україна), Ірина Хмелько (Україна), 
Тетяна Чайка (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
Підсекція 4. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Головують: ВІТАЛІЙ КОНОНЕНКО, ПРОФЕСОР (УКРАЇНА), 
ТАМАРА УСАТЕНКО. КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК (УКРАЇНА), АНАТОЛІЙ ЯТЧЕНКО, КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК 
(УКРАЇНА). 
Секретарі: ТАМАРА ГОВОРУН, ДОЦЕНТ (УКРАЇНА), ГАЛИНА ЧЕКМИШЕВА (УКРАЇНА) 

Денне  засідання 
9.00-11.00 

Анатолій Ятченко, кандидат філософських наук (Україна). Концептуальні засади реформування освіти в Україні. 
Тамара Усатенко, кандидат філологічних наук (Україна). Інтегрування змісту  знань  в  навчальних закладах – проблема 
розвитку українознавства. 
Віталій Мовчанюк, головний лікар Центру здоров’я (Україна. Медицина в культурно-освітній системі українознавства. 

14 
Арсен Зінченко, доцент, народний депутат Верховної Ради України. Краєзнавство як складова частина українознавства. 
Юрій Ковалів, кандидат філологічних наук (Україна). Концепція українознавства в системі національної освіти України. 
Віталій Кононенко, професор (Україна). Українознавство в системі підготовки вчителів. 

ПЕРЕРВА   11.00–11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    11.00-13.30 

Ганна  Бубнова, Голова Шевченківської райради Києва. Українознавство в проблемах великого міста. 
Світлана Грабовська, доцент (Україна). Філологічний факультет Ужгородського університету  як центр підготовки 
українознавців на Закарпатті. 
Михайло Миколаєнко (Україна). Українознавство – основа  відродження національної  освіти (з досвіду Тернопільщини). 
Віктор  Гусєв, народний депутат Верховної Ради України. Профільне навчання в школі – один із шляхів підготовки до вищої 
освіти в Україні. 
Петро Чучка, професор, Михайло Макара, доцент (Україна). Українознавство в сучасній освіті та науці. 
Мирослав Боришевськкй, професор (Україна). Соціально-психологічні основи виховання громадянина незалежної України. 
Неоніла Зайченко, доцент, Наталя Присяжнюк, доцент (Україна). Українознавство в аспекті лінгводидактики. 
Тамара Говорун, доцент (Україна). Виховання громадянської свідомості особистості в концепції національної школи. 

15 
ПЕРЕРВА 13.30 –15. 00 

Вечірнє  засідання 
15.00-16.00 

Віктор Чепелик, професор, Ганна Онкокич, доцент, Андрій Пучков, студент (Україна). Архітектура як складова частина 
українознавства – у посібнику з української мови. 
Галина Барановська, доцент (Україна). Тестування – оцінка якості знань в університетах та інститутах (підготовка бакалаврів). 
Валерій  Скотик, професор, Світлана Черепанова, доцент (Україна). Філософсько-педагогічні аспекти викладання 
україністики у вищій школі. 
Олександр Шевцов, доцент, Валерій Барановський, доцент (Україна). Використання інформаційних технологій у здійсненні 
міжпредметних зв’язків у школі. 
Іван Лозовий, науковий співробітник (Україна). Зміна ідеологічних, культурних та моральних цінностей суспільства і проблеми 
виховання. 
Ганна Скрипник, доцент (Україна). Українські традиції  родинного  та  релігійного  виховання,  їх зв’язок з сучасністю. 
Валентина Сусідко, кандидат психологічних наук (Україна),  Лариса Шатирко, науковий співробітник (Україна).Національно-
педагогічний  досвід  в обґрунтуванні психологічних вимог до побудови початкового курсу  рідної  мови. 

ПЕРЕРВА 16.00–16.30 
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16 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ   16.30– 13.00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Павло Аксюковськнй (Україна), Валентина Астахова (Україна), Людмила Гересина 
(Україна), Світлана Дубровська (Україна), Марія Козачок (Україна), Михайло Кононенко (Україна), Наталя Кочу6ей 
(Україна),Валерій Курінський (Україна),Ганна Передій (Україна), Володимир Різун (Україна), Вячеслав Руссул (Україна), 
Микола Свідло (Україна), Марія Хилевич (Україна), Анатолій Царенко (Україна), Петро Шкрібляк (Україна), Жанна 
Янківська (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
17 

Секція II. УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ   ІНСТИТУЦІЯХ 
Працює в ауд.________ 
Головують: ВЛАДЛЕН ГОНЧАРЕНКО, ПРОФЕСОР (УКРАЇНА), СЕРГІЙ СЕГЕДА, КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК (УКРАїнА). ВОЛОДИМИР 
СЕРПйЧУК. ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК (Україна), АНАТОЛІЙ СЛЮСАРЕНКО, ПРОФЕСОР (УКРАЇНА). 
Секретар НІНА СВІТЛИЧНА (УКРАЇНА). 

Денне засідання 9.00-11.00 
Леонід Губерський, професор (Україна). Роль вищої школи в формуванні ідеології української держави. 
Микола Тарасенко, професор (Україна.) Філософські інституції і розвиток українознавства. 
Богдан Чирко, кандидат історичних наук (Україна). Курс "Національні меншини" в системі українознавства. 
Іван Головінський, професор (США). Педологія в Європі і розвиткова психологія в Україні в добу терору і партійності. 
Володимир  Попович, кандидат наук (Україна). Стан і проблеми розвитку соціологічних досліджень в Україні. 
Владлен Гончаренко, професор (Україна). Роль права в системі українознавства. 

ПЕРЕРВА 11.00 –11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11.30–13.30 

Анатолій Слюсаренко, професор(Україна). Роль історії в підготовці спеціалістів для розбудови української держави. 
18 

Віктор Пащук, професор (Україна). Роль міжнародних відносин у розвитку українознавства. 
Зоя Хижняк, кандидат історичних наук (Україна). Історичні традиції вищої школи України в розвитку сучасного 
українознавства. 
Володимир Потульницький кандидат історичних наук (Україна). Українознавчі архіви США. 
Володимир Шевченко, доцент (Україна). Створення банків даних ж важлива ланка в розвитку українознавства. 

ПЕРЕРВА 13.30–15.00 
Вечірнє засідання 

15.00-16.00 
Юрій Муличак, доцент (Словаччина). Розвиток україністики на  Пряшівському   філософському   факультеті університету ім. 
П. Й. Шафарика. 
Марія Дмитрієнко доктор історичних наук,    Ірина Войцехівська, кандидат історичних наук (Україна). Роль курсу 
"Спеціальні  історичні  дисципліни"  в сучасному розвитку українознавства. 
Олена Котова, доктор філософських наук (Україна). Українська філософія у світовому філософському процесі 

ПЕРЕРВА 16.00–16 30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 16.30–13.00 

Сергій Бїлокінь, науковий співробітник (Україна). Українська історична наука сьогодні. 
М. Сидоренко, кандидат наук (Україна). Людинознавство у Чернівецькому університеті. 

19 
Світлана Павленко, кандидат історичних наук (Україна). Джерелознавство історії України та проблеми українознавства. 
В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Михайло Баранник (Україна), Володимир Воловим (Україна), Поліна Девчановська 
(Україна), В. Онопрієнко   (Україна), Аркадій Ткач   (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
20 

Секція   III.   УКРАЇНОЗНАВСТВО   В   ІНСТИТУЦІЯХ ПРИРОДНИЧОГО І ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
Працює в ауд________ 
 
Головують:  ПАВЛО ВОДОП’ЯНОВ, ПРОФЕСОР (БІЛОРУСЬ), МИКОЛА ДРОБНОХОД, ПРОФЕСОР (УКРАЇНА), ВАЛЕНТИН 
КРИСАЧЕНКО, ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК (УКРАЇНА). 
Секретар: ЛЕСЯ ТКАЧЕНКО (УКРАЇНА) 

Денне завдання 
9.00-11.00 

Михайло Голубець, академік АН України, народний депутат Верховної Ради України. Україна в її унікальних і 
репрезентативних природних комплексах: дослідження та збереження. 
Любомнр Пиріг,  член-кореспондент АН України, народний депутат Верховної Ради України. Медицина як інтегральна 
складова культури українського народу. 
Юрій Костенко, кандидат технічних наук, народний депутат Верховної Ради України. Формування концепції національної 
безпеки  України у контексті світового досвіду. 
Микола Дробноход, професор (Україна). Природні ресурси України і українознавство. 
Юрій Шеляг-Сосонко, академік АН України, Ярослав Мовчан, кандидат біологічних наук (Україна). "Зелена книга" України. 

ПЕРЕРВА 11.00–11.30 
21 

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11. 30– 13. 30 
Сергій Плачинда, письменник (Україна). Стан і перспективи вивчення давнього українського світогляду. 
Валентин Крисаченко, доктор філософських наук (Україна). Екологія України ж об’єкт дослідження та предмет вивчення. 
Павло Водоп’янов,  професор (Білорусь). Вивчення творчості В. І. Вернадського та І. І. Шмальгаузена у Білорусі. 
Ігор Круть,  доктор геолого-мінеральних наук (Російська федерація). Геноцид та екоцид у сучасній історії слов'янських та 
суміжних країн. 
Анатолій Зеленков, професор, Марина Можейко, доцент (Білорусь). Про проект антології східнослов’янської екологічної 
ДУМКИ. 
Ростислав Омеляшко, головний спеціаліст Мінчорнобиля України. Врятування та  збереження етнокультурного фонду 
радіоактивно враженого Полісся. 
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ПЕРЕРВА 13.30–15.00 
Вечірнє  засідання 

15.00 -18.00 
Юрій Глеба, академік АН України, Олександр Самарський, кандидат філософських наук (Україна). Українознавство на 
сторінках журналу  «Ойкумена. Український екологічний вісник». 
Василь Стрельченко, професор  (Російська   федерація). Українські біологи-еволюціоністи в інституціях Санкт-Петербурга. 
Микола Мусієнко, професор, Валентин Серєбряков, доцент (Україна). Концепція екологічної освіти в університетах 
Центральної Європи та України. 

22 
Ярослав Хом’як, професор (Україна). Достатність української термінологічної бази для викладання технічних дисциплін. 
Микола Перестюк, професор (Україна). Стан та перспективи розвитку математичної освіти в Україні. 
Юрій Вороненко, професор (Україна). Проблеми україномовної медичної термінології на сучасному етапі розвитку вищої 
медичної школи в Україні. 
Георгій Білявський, професор (Україна). Геоекологічні знання в системі освіти сучасної України: проблеми і перспективи. 
Сергій Мороз, професор (Україна). Про підготовку до видання російсько-українського словника геологічних термінів у 
Київському університеті імені Тараса Шевченка. 
В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Євгенія Вишняк (Україна), Віктор Карамушка (Україна), Андрій Кочур (Україна), Микола 
Поливода (Україна), Степан Теслюк (Україна), Валерій Хомич (Україна), Веніамін Цикін (Україна), Іван Цимбалюк (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
23 

 
Секція   IV.   УКРАЇНОЗНАВСТВО   У  ВИЩИХ  ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ 

Працює в ауд._______  
 
Головують: ОЛЕКСАНДР БІЛОН, ПРОФЕСОР (США), ЛЕОНІД КАНІЩЕНКО. ПРОФЕСОР (УКРАЇНА), ФЕДІР КИСЛИЙ. ДОЦЕНТ (УКРАЇНА), 
ВОЛОДИМИР ШЕВЧЕНКО. ДОЦЕНТ (УКРАЇНА) 
Секретар   ЛІДІЯ МАЛЕЦЬ (УКРАЇНА) 

Денне  засідання 
9.00-11.00 

Леонід Каніщенко,  професор, радник міністра освіти України, Українознавство і розвиток економічної освіти в період 
відродження державності України. 
Василь Нестеренко, професор (Україна), Підготовка кадрів економістів нового покоління як необхідна умова розбудови 
незалежності України. 
Стефан Забровани, професор(Польща), Народознавчий аспект в економіці. 
Володимир Шевченко, доцент (Україна), Українознавство у вищих навчальних закладах економічного профілю. 

ПЕРЕРВА 11.00–11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11.30–13.30 

Олександр Білон, професор (США), Співпраця центрів українознавства США з Інститутом українознавства при Київському 
університеті ім. Тараса Шевченка. 
Віктор Ситник, професор, Українознавство і проблеми комп’ютеризації в економічній науці. 

24 
Андрій Кононенко, доцент (Україна), Підготовка кадрів економістів України в системі міжнародної інтеграції. 
Володимир Сіряченко, доцент (Україна), Українознавство і проблема наукових досліджень в галузі економіки. 
Олександр Крайовий, доцент (Україна), Українознавство і проблема  забезпечення навчально-методичною літературою 
вищих економічних навчальних закладів. 

ПЕРЕРВА 13.30 –15.00 
Вечірнє засідання 

15.00 -18.00 
В Обговоренні БЕРУТЬ УЧАСГЬ: Станіслав Ковальчук (Україна), Степан Наконечний (Україна) Ніна Петровська (Україна), 
Тамара Романюк (Україна), Василь Сопко (Україна) Тетяна Терещенко (Украіна), Людмила Шматок (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
25 

Секція   V.   УКРАЇНОЗНАВСТВО   В   ІНСТИТУЦІЯХ ЗАРУБІЖЖЯ 
Підсекція 1. УКРАЇНОЗНАВСТВО СХОДУ 
Працює в ауд.______ 
Головують: ОТАР БАКАНІДЗЕ. ПРОФЕСОР (ГРУЗІЯ), ЛЮДМИЛА ГРИЦИК, ДОЦЕНТ (УКРАЇНА), ТАРАС НУРАНІВСЬКИЙ,   ПРОФЕСОР   
(РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) 
Секретар ГАЛИНА ШЕВЧЕНКО (УКРАЇНА) 

Денне засідання 
9.00-11.00 

Антон Горбачовський, професор, Олександр Дун, доцент (Таджикистан), Україністика в курсі славістичних дисциплін у 
вищих начальних закладах Таджикистану. 
Григорій  Халимоненко,  науковий співробітник (Україна), Турко-україніка як наукова проблема в програмі українознавства. 
Вячеслав Рагойша, професор, Тетяна Кабржицька, доцент (Білорусь) Українознавство: актуальні аспекти (на матеріалі 
вищих навчальних закладів Білорусі). 
Тофік Гусейнов, професор, Вагіф Султанлі, професор (Азербайджан) Україністика в Бакинському університеті. Погляд у 
минуле і майбутнє. 

ПЕРЕРВА   11.00  –11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    11.30  –13.30 

Володимир Плачинда, доцент, Сергій Гуцало, науковий співробітник (Україна), Ісламський світ і Україна. 
26 

Степан Наливайко, науковий співробітник (Україна), Місце Індології в українознавстві. 
Сергій Ісаков, професор (Естонія), Українознавство в Естонії. Потреби і можливості. 

Перерва 13.30–15.00 
Вечірнє  засідання 

15.00 -16.00 
Георгій Хлипенко, доцент, Аніса Борубаєва, доцент (Киргизія), Українознавство в Киргизії. 
Людмила Задорожна, доцент (Україна), Вірменістика в системі українознавства. 
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Ігор Тромса, науковий співробітник (Україна), Етносвідомість українців у діаспорах. За матеріалами експресопитувань, 
проведених ІМФЕ ім. Рильського на Міжнародному форумі українців у серпні1992 р. 

ПЕРЕРВА   16.00 - 16.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    16.30 –13.00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Елеонора Бондар (Україна), Іван Дзюб (Україна), Вікторія Логвин (Україна), Тетяна 
Маленька (Україна), Олександр Мушкудіані (Україна), Валерій Рибалкін (Україна), Бобокалон Сатторов (Таджикистан), 
Реваз Хведелідзе (Грузія), Борис Чуков (Російська федерація), Борис Яценко (Україна). 

Прийняття  рекомендацій 
27 

Підсекція 2 УКРАЇНОЗНАВСТВО ЗАХОДУ 
Працює в ауд.______ 
ГОЛОВУЮТЬ:   МИХАЙЛО ЛЕСІВ. ПРОФЕСОР (ПОЛЬЩА), ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК. КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ   НАУК   
(УКРАЇНА).   АНАТОЛІЙ   ТКАЧЕНКО, КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК 
(УКРАЇНА) 
Секретар РОКСАНА ХАРЧУК (УКРАЇНА) 

Денне  засідання 
9.00-11.00 

Тамара  Булат, доцент (США), Українська музична культура діаспори. 
Іштван Удварі, професор (Угорщина), Завдання та проблеми україністики в Угорщині. 
Михайло Лесів, професор (ПОЛЬЩА), Стан і перспективи розвитку українознавства в двох університетах Любліна. 
Віктор Коптілов, професор (Франція), Українознавство у Франції. 

ПЕРЕРВА 11.00–11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11.30–13.30 

Ярослав Розумний, професор (Канада), Українознавство в Канаді. 
Михайло Роман,   професор   (Словаччина), Українознавство з Словаччині. 
Йон Робчук, професор (Румунія), Українсько-румунські мовні контакти. 

28 
Володимир Мельник,    кандидат філологічних наук (Україна), Український Вільний Університет як осередок українознавчих 
студій у Німеччині. 

ПЕРЕРВА 13.30– 15.00 
Вечірнє засідання 

15.00 -16.00 
Василь Мацюк, доцент (Україна), Українознавство в університетах закордону. 
Сергій Панько, доцент (Україна), Народознавчий і лінгвістичний аспекти  у теоретичних  засадах створення підручників 
української мови для угорців та угорської мови для українців. 

ПЕРЕРВА 16.00 –16.30 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ 16.30–18.00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Тамара Гундорова (Україна), Тарас Гунчак (США), Іван Кошелівець (Німеччина), Тетяна 
Луханіна (Україна), Мікулаш Неврлий (Чехія), Костянтин Попович (Молдова), Леонід Рудницький (США), Мирослав 
Шкандрій (Канада), Василь Яременко (Україна). 

Прийняття рекомендацій 
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Секція VI УКРАЇНОЗНАВСТВО В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ 
Працює в ауд._______ 
ГОЛОВУЮТЬ: ГАЛИНА ГРИМИЧ,  ДОЦЕНТ (УКРАЇНА), ВОЛОДИМИР ЗДОРОВЕГА. ПРОФЕСОР (УКРАЇНА). АНАТОЛІЙ 
МОСКАЛЕНКО. ПРОФЕСОР (УКРАЇНА) 
Секретарі: ГАННА ДЗЮБЕНКО (УКРАЇНА), НАТАЛЯ СИДОРЕНКО (УКРАЇНА) 

Денне  засідання 
9.00-11.00 

Анатолій Москаленко, професор (Україна), Засоби масової інформації напередодні національного відродження. 
Анна Савідж, професор (США), Журналістикознавчі студії в університетах США. 
Володимир Чорний, член колегії, начальник ВІДДІЛУ   інформації Міністерства закордонних справ України, Зарубіжна 
українська преса про державотворчі процеси в У країні. 
Мирослав   Чех, редактор журналу   «Зустрічі» (Польща), Історична проблематика української преси Польщі. 
Ольга Андрієвська, професор (Канада), Студії української преси в канадських інституціях. 
 

ПЕРЕРВА 11.00 –11.30 
проДОВЖЕННЯ РОБОТИ 11.30.13. 

30 
Володимир Здоровега, професор (Україна), Народознавство в сучасній українській публіцистиці. 
Володимир Качкан, професор (Україна), Народознавчі студії Михайла Ломацького і сучасний літературно-публіцистичний 
процес. 
Тадеуш Ольшанський, професор (Польща), Україністика в польських засобах інформації. 
Володимир Коркодим, головний співредактор журналу «Військо Українське» (Україна), Роль ВІЙСЬКОВОЇ преси в розвитку 
українознавства. 

ПЕРЕРВа 13.30–15.00 
Вечірнє засідання 

15.00 -16.00 
Олександр Пономарів, професор (Україна), Виховання національної свідомості на сторінках сучасної української преси. 
Олександр Мукомела, доцент (Україна), Українська преса Кубані й Північного Кавказу як осередок збереження і розвитку 
національної культури в діаспорі. 
Валентин Бугрим, викладач  (Україна), Нові телерадіокомунікації України й космічні орбіти україномовних програм. 

ПЕРЕРВА 16 00–16.30 30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    16.30–18.00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Галина Гримич (Україна), Валерій Іванов (Україна), Євгенія Макаренко (Україна), 
Ярослава Марчук (Україна), Ніна Остапенко (Україна), Наталя Сидоренко (Україна), Тамара Старченко (Україна) 

Прийняття рекомендацій 
31 

Секція VII.   ПРОБЛЕМИ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИДАННЯ  УКРАЇНОЗНАВЧОЇ   ЛІТЕРАТУРИ 
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Працює в ауд.______ 
ГОЛОВУЮТЬ: ЯРЕМА  ГОЯН, ПИСЬМЕННИК (УКРАЇНА), МИКОЛА СОРОКА. ДОЦЕНТ (УКРАЇНА) 
Секретар ЛАДА КОЛОМІЄЦЬ (УКРАЇНА) 

Денне  засідання 
9.00–11.00 

Анатолій Погрібний, перший заступник міністра освіти України, Видавнича справа і національна освіта. 
Сергій Радченко, директор видавництва "Наукова думка" (Україна), Роль академічного видавництва у розвитку української 
мови. 
Мирослава Папєжинська-Турек,  професор (Польща), Українці в «Енциклопедії польської культури XX ст..». 
Микола Сорока, доцент (Україна), Перспективи розвитку видавничо-поліграфічної бази Київського університету. 
Микола Тимошик, головний редактор видавництва «Либідь» при Київському університеті, Українознавство в книгах 
(видавнича діяльність "Либеді" на терені національного відродження). 

ПЕРЕРВА   11.00 –11.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ 

11.30-13.30 
Віталій Козаков, директор науково-методичного центру Міністерства освіти України, Психолога-дидактичні аспекти 
формування та репрезентації змісту освіти. 

32 
Михайло Зяблюк,  головним редактор видавництва  «Українська енциклопедія (Україна), Енциклопедія: основні чинники 
оновлення національного енциклопедичного книговидання в світлі проблеми пізнання України зарубіжним світом. 
Ярема Гоян, директор видавництва "Веселка" (Україна), Дитяча література ж паросток національного відродження. 
Олена Логвиненко, завідувачка відділом редакції/ газети "Літературна Україна" (Україна), Проблеми реабілітації 
репресованих діячів літератури і мистецтва на сторінках сучасної періодики. 

ПЕРЕРВА 13.30–15.00 
Вечірнє засідання 

15.00-16.00 
Леся Гуцало, редактор видавництва "Веселка" (Україна), Спілкування дитини з книгою сьогодні й завтра. 
Леонід Пилявець, доцент (Україна), Вивчення та проблеми видання матеріалів Соборів УАПЦ. 
Адольф  Федорченко, професор (.Україна), Підготовка українознавчих підручників, словників. 

ПЕРЕРВА   16.00–16.30 
ПРОДОВЖЕННЯ   РОБОТИ    16.00–18.00 

В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСГЬ: Сергій Гунько (Україна) Юрій Ковалів (Україна), Тетяна Конончук (Україна), Леонід 
Кореневич (Україна), Соломія  Павличко (Україна), Петро  Перебийніс (Україна), Григорій Сивокінь (Україна), Валентин 
Таратута (Російська федерація) 

Прийняття  рекомендацій 
33 

17 жовтня 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Працює  в  ауд.____ 
Станіслав Лазебник.  Заступник голови Ради товариства «Україна», Координація діяльності українознавчих центрів. 
Людмила Грицик,  завідувачка відділення порівняльних досліджень Інституту українознавства, Наукове українознавство в 
країнах Сходу. 
Лідія Терзійська, голова асоціації українознавців (Болгарія), Українознавство в Болгарії. 
Володимир Сергійчук, завідуючий відділом Інституту українознавства, Актуальні проблеми народознавства в Україні. 

ПЕРЕРВА 10.30-11.00 
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ    11.00–12.00 

Дмитро Наливайко, професор { Україна), Порівняльні студії і їх роль у розвитку українознавства. 
Федір Кислий, заступник директора Інституту українознавства, Перспективи українознавчих наукових досліджень. 

34 
Олександр Чередниченко, професор (Україна), Проблеми українського перекладознавства. 
Зінаїда Тархан-Береза, заступник директора Канівського музею Тараса Шевченка, Роль музеїв у розвитку українознавства. 
В ОБГОВОРЕННІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: Олександр Білон, професор (США), Вікторія Болотіна, доцент (Україна), Віктор 
Китастий, професор (США), Вячеслав Кудін, професор (Україна), Леонід Рудницький, професор (США), Юрій Сергєєв, 
доцент (Україна). 

15.00-18.00 
Доповіді голів секцій та підсекцій 

Прийняття рекомендацій 
35 

Надруковано у технічному центрі Відділу гуманітарних технологій Інституту українознавства. 
Друк комп’ютерний матричний із ксерокопіюванням. Тираж 320 прим. 

36 
 

4.2. Програма українознавчого наукового форуму1993 р. 
 

СПОНСОРИ 
Міжнародної конференції «Українознавство в розбудові держави»: 

Комітет науки і культури для зв'язків   з   українцями за кордоном при АН України. 
Товариство «Україна». 

Український банк «Відродження». 
Міжнародний центр гуманітарного    та    економічного співробітництва. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ   УКРАЇНОЗНАВСТВА 
КИЇВСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА 
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 
ЩОРІЧНА   МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА    КОНФЕРЕНЦІЯ 
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«СТАН,    ПРОБЛЕМИ,    ПЕРСПЕКТИВИ    РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА» 
(проводиться в середині жовтня) 

14 - 16 жовтня 1993 року 
Обговорюється проблема 

«УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗБУДОВІ ДЕРЖАВИ» 
 

м. Київ 
1 

Координаційна рада конференції 
 
Володимир ВОЛОВИЧ 
Олесь ГОНЧАР 
Владлен ГОНЧАРЕНКО 
Леонід ГУБЕРСЬКИЙ 
Тарас ГУНЧАК 
Іван ДЗЮБА 
Іван ДРАЧ 
Володимир ЄВТУХ 
Олександр ЄМЕЦЬ 
Ярослав ІСАЄВИЧ 
Микола ЖУЛИНСЬКИЙ 
Олег ЗАКУСИЛО 

Петро КОНОНЕНКО 
Олександр КОСТЮК 
Володимир МАКАРА 
Анатолій МОСКАЛЕНКО 
Юрій МУШКЕТИК 
Микола ПАДУН 
Борис ПАТОН 
Віктор ПАЩУК 
Анатолій ПОГРІБНИЙ 
Віталій РУСАНІВСЬКИЙ 
Анатолій СКОПЕНКО 
Віктор СКОПЕНКО 

Анатолій СЛЮСАРЕНКО 
Петро ТАЛАНЧУК 
Микола ТАРАСЕНКО 
Петро ТОЛОЧКО 
Олег ТРЕТЯК 
Петро ХРОПКО 
Дмитро ЧЕРВАНЬОВ 
Володимир ШИНКАРУК 
Ярослав ЯЦКІВ 
Михайло НАЄНКО 

Організаційний комітет конференції 
Петро КОНОНЕНКО —   голова оргкомітету 
Володимир БІЛИК — заступник голови оргкомітету 
Людмила ГРИЦИК — член оргкомітету 
Світлана ЄРМОЛЕНКО — член оргкомітету 
Лада КОЛОМІЄЦЬ — член оргкомітету 
Михайло КОНОНЧУК — член оргкомітету 
Валентин КРИСАЧЕНКО — член оргкомітету 

Олег ПИЛИПЧУК — член оргкомітету 
Олександр СЕМАШКО — член оргкомітету 
Влодимир СЕРГІЙЧУК — член оргкомітету 
Володимир ПОГРЕБЕННИК — член оргкомітету 
Олена ТАЛАНЧУК — член оргкомітету 
Леонід ТОКАР — член оргкомітету 
Тамара УСАТЕНКО — член оргкомітету 

2 
14 жовтня 

ПЛЕНАРНЕ   ЗАСІДАННЯ 
В актовому залі університету (Червоний корпус) 

9.00 – 11.00 
Відкриття  конференції: 
Академік Віктор СКОПЕНКО, ректор Київського університету. 
ДОПОВІДІ: 
Професор Петро КОНОНЕНКО, директор Інституту  українознавства. Стан сучасного українознавства та його завдання в 
розбудові незалежної держави. 
Академік  Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, віце-прем'єр-міністр  України. Українознавство і процеси формування  та здійснення 
політики незалежної України. 
Академік Петро ТАЛАНЧУК,  міністр освіти України. Досвід і завдання вивчення українознавства в системі вищої і середньої 
освіти. 
Академік Петро ТОЛОЧКО, віце-президент АН України. Археологія і проблема українського етногенезу. 
Ліна КОСТЕНКО, Лауреат Держаної премії ім. Тараса Шевченка. Чорнобильські  уроки  державного  будівництва. 

Перерва 11.00–11.30 
Продовження  роботи   11.30 – 13.30 

ДОПОВІДІ: 
Академік  Іван ДЗЮБА,  міністр культури України. Роль  культури  в національно-державному відродженні України. 
Академік Ярослав ЯЦКІВ, голова комітету науки і культури для зв'язків з українцями за кордоном. Організаційні і 
науково-освітні питання зв'язків з українцями діаспори. 
Професор Дмитро ШТОГРИН (США). Проблеми  створення  наукового джерелознавства. 
Народний депутат Верховної Ради України Іван ДРАЧ, голова товариства «Україна». Світове українство: шляхи поєднання 
зусиль у розбудові незалежної української  держави. 

Перерва  13.30–15.00 
Продовження роботи  15.00 – 16.30 

ДОПОВІДІ: 
Анатолій ЗЛЕНКО, міністр закордонних справ України. Українознавство і процеси формування та здійснення зовнішньої 
політики України. 
Академік Володимир ШИНКАРУК, директор Інституту філософії. Українознавство в Інституті філософії АН України. 
Професор Любомир ВИНАР (США). 30-річчя  «Українського історика» і розвиток сучасної історичної науки. 
Член-кореспондент АН  України Олександр КОСТЮК, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики і 
етнології. Мистецтвознавство,  фольклор і етнологія в  системі українознавства. 

Перерва   16.30–17.00 
Продовження  роботи  17.00 – 18.30 

ДОПОВІДІ: 
Олександр ЄМЕЦЬ, міністр національностей і міграції України. Національні міграційні проблеми в Україні. 

3 
Член кореспондент АН України Сергій  ПИРОЖКОВ,  директор  Національного Інституту системних досліджень. 
Демографічний розвиток України: стан та тенденції. 
Член-кореспондент  АН України Павло СОХАНЬ. директор  Інституту української археографії АН України. Археографія в 
системі українознавства. 
Професор Світлана ЄРМОЛЕНКО, зав. відділом української мови Інституту українознавства. Мова і національна 
культура. 
Професор  Валерій БИКОВ, директор Інституту системних досліджень Міністерства освіти України. Програма підготовки 
й видання підручників для системи освіти України. 



 78

4 
15 жовтня 

РОБОТА СЕКЦІЙ 
СЕКЦІЯ І. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ  ЗАСАДИ   УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ПІДСЕКЦІЯ І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ:  Владлен ГОНЧАРЕНКО  (Київ), Аркадій ТКАЧ  (Київ). Секретар: Оксана АЛІБЕКОВА (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Микола КОЗЮБРА (Київ). Проблеми  формування  правової  системи   Української  держави. Володимир КОПЕЙЧИКОВ  
(Київ). Питання  конституційного  розвитку  Української держави: історія і сучасність. 
Аркадій ТКАЧ (Київ). Проблеми форми державного правління України: історія і сучасність. 
Олександр ШЕВЧЕНКО (Київ). Політико-правовий механізм формування і реалізації зовнішньої політики України:  шляхи 
вдосконалення. 
Володимир АКУЛЕНКО (Київ). Проблеми охорони культурної спадщини України. 
Володимир КУЛЬЧИЦЬКИЙ (Львів). Політико-правові засади відродження національної  державності  України і 1917 –1920 
рр). 
Василь  КОСТИЦЬКИЙ (Львів). Українська політика. 
Віктор ГРИЩУК (Львів). Останні заходи кримінальної політики Української держави. 
Борис ТИЩИК (Львів). Правова держава в її історичному розрізі. 
С. СЛИВКА (Львів). Акт проголошення політичної незалежності України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Михайло НАСТЮК (Львів). Українська держава за гетьмана П.  Скоропадського  (1918 р.). 
Оксана АЛІБЕКОВА (Київ). Деякі аспекти проблеми ефективності законодавства: історія і сучасність, Олександр ВОВК (Київ). 
До питання про формування території Української держави:  історія і сучасність. 
Іван ШОСТЕНКО (Київ). Місце і роль органів НКВС УРСР у здійсненні репресій в 30-х роках. 
Вячеслав НАВРОЦЬКИИ (Львів).Кримінально-правова охорона державності України після її відродження. 
Тарас АНДРУЩАК (Львів). Права людини в працях М. Драгоманова та сучасність. 
Назар ЛЕСЕНОВИЧ (Львів). «Права, за якими судиться малоросійський народ»  1743р.  – видатна пам’ятка права України (до 
250-річчя з часу її створення). 
Іванна ЛІСНА (Львів). Придушення національної державності на західних українських землях  і включення їх до складу 
іноземних держав. 

5 
 
ПІДСЕКЦІЯ II.  ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Василь БІЛОУС (Київ), Федір КИРИЛЮК (Київ). 
Секретар: Микола ХИЛЬКО 
ДОПОВІДІ: 
Федір КИРИЛЮК (Київ). Особливості предмету і методу української політології. 
Борис ГАЄВСЬКИЙ (Київ). Проблеми самоорганізації українського суспільства в сучасних умовах. 
Валерій РЕБКАЛО (Київ). Духовні засади політичної організації українського суспільства. 
Василь БІЛОУС (Київ). Дві орієнтації в політиці України: сутність, наслідки, перспективи, 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Микола ОБУШНИЙ (Київ). Становлення української нації і демократії. 
Микола ХИЛЬКО (Київ). Екологія як об'єкт політики. 
Валерій ШАХОВ (Київ). Сучасна міжнародна політика України: принципи, основні напрямки, пріоритети. 
Іван ФЕДІРКО (Київ). Традиційне політичне мислення: проблеми становлення і розвитку. 
Володимир ПОЛУРІЗ (Київ). Партійні та громадські організації суспільства як форма його самоорганізації. 
Анатолій БУЛАН (Київ). Демократія і національна держава в Україні: реальність чи «мода». 
Федір МЕДВІДЬ (Львів). Український етнос і проблеми екології. 
Антоніна КОЛОДІЙ (Львів). Деякі аспекти становлення української політології в системі українознавства. 
Борис ГЛОТОВ (Львів). Психологічні риси українського народу і державний вимір. 
Анатолій СИНИЦИН (Київ). Гідність людини та авторитет держави. 
Ірина ШУПИК (Полтава). Зімкнене коло: традиційні помилки українських політиків. 

6 
СЕКЦІЯ II. «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК» І ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Любомир ВИНАР (США), Володимир СЕРГІЙЧУК (Київ). 
Секретарі:  Валентина ПІСКУН  (Київ),  Ніна СВІТЛИЧНА (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Сергій БІЛОКІНЬ (Київ). Внесок «Українського історика» в розвиток української науки. 
Ганна ШВИДЬКО (Дніпропетровськ) Гетьманщина XVII–XVIII ст. у висвітленні «Українського історика». 
Євген ШТАНДЕРА (Канада). Літопис УПА як один з напрямків у сучасній українській археографії. 
Тамара МАНДЕБУРА (Київ). Післявоєнна історія Радянської України на сторінках «Українського історика» 
Володимир КОСИК (Франція). Україна в другій світовій війні. 
Руслан ПИРІГ (Київ). Наукова діяльність Михайла Грушевського в останні роки життя. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Борис ЗАХАРЧУК (Київ). Висвітлення післявоєнного устрою кордонів України. 
Наталія КІЧИГИНА (Миколаїв). Аграрне питання Центральної Ради на сторінках «Українського історика». 
Валентина ПІСКУН (Київ). «Український історик» у правдивому висвітленні історії української революції (1917 – 1920). 
Ігор ГИРИЧ (Київ). Висвітлення постаті Михайла Грушевського на сторінках «Українського історика». 
Тетяна ЛИТВИНОВА (Дніпропетровськ) Студіювання над паперами родини Полетик (до вивчення початкового стану наукової 
діяльності Євгена Онацького). 
Володимир СЕРГІЙЧУК  (Київ). Мазепіяна на сторінках «Українського історика». 
Юрій МИЦИК (Дніпропетровськ). Проблеми археографії на сторінках «Українського історика». 
Роман ЗВАРИЧ (США). Вплив Імануїла Канта на філософське мислення  Юркевича. 
Сергій КОКІН (Київ). Боротьба опозиції проти  більшовицької влади в 20-і роки XX ст. 
Олександр ВОВК (Київ). Історіографія ОУН-УПА в «Українському історику». 
Іван СТОРОЖЕНКО (Дніпропетровськ). Військове мистецтво запорозького козацтва на сторінках «Українського історика». 
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Микола ЧМИХОВ (Київ). Культурогенез на території України. 
Микола ЧУБУК (Київ). «Український історик» в оцінці української еміграції. 
Богдан ЯКИМОВИЧ (Львів). Питання національної символіки на сторінках «Українського історика». 
Віктор ЦИБУЛЬСЬКИЙ, Віктор ГРОМ (Рівне). Деякі проблеми Хмельниччини. 

7 
Теодор МАЦЬКІВ (США). Зборівський договір в англійських документах. 
Людмила МАЗУКА (Київ). Проблеми міграції на сторінках «Українського історика». 
Віктор ГУСЄВ (Київ). Проблеми національних меншин на сторінках «Українського історика». 
Ігор СРІБНЯК (Київ). Запровадження вищої фахової освіти в таборах інтернованої армії УНР у 1921–1923 рр. 
Юрій ШАПОВАЛ (Київ). Матеріали  до біографії Павла Христюка. 
Василь МАРОЧКІН (Київ). Атрибут обволання – важливе історичне джерело у вивченні життя середньовічного українського 
міста. 
Любов КЛОЧКО (Київ). «Український історик» про археологічні дослідження на Україні. 
Богдан Сергійчук (Київ). Українсько-турецькі відносини на сторінках «Українського історика». 
Марина ПАЛІЄНКО (Київ). Витоки української історичної періодики. 
Ігор ВЕРБА (Київ). Публікації Олександра Оглоблина на сторінках «Українського історика» 
Анатолій РУСНАЧЕНКО (Київ). Національно-демократичний рух останніх трьох десятиліть, Спроба періодизації. 
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СЕКЦІЯ   III. УКРАЇНОЗНАВСТВО І ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Анатолій  КРЕДИСОВ   (Київ), Антон ФІЛШЕНКО (Київ), Дмитро ЧЕРВАНЬОВ (Київ), Анатолій ЧУХНО (Київ). 
Секретар:  Михайло ОБУХОВ  (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Анатолій  ЧУХНО (Київ). Сучасна економічна криза: її природа і шляхи виходу. 
Дмитро ЧЕРВАНЬОВ (Київ). Формування науково-технічної та інноваційної політики в Україні. 
Анатолій ГРИЦЕНКО (Харків). Про формування нового соціально-економічного ладу України. 
Іван ТИВОНЧУК (Львів). До питання про модель ринкової економіки для України 
Олег КУЗЬМІН (Львів). Приватизація як факт формування ринкового світогляду українського народу. 
Григорій КЛИМКО (Київ). Моделі інтеграції України у міжнародний поділ праці. 
Володимир КОРЗУН (Київ). Процес іноземного інвестування в економіку та культуру України. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Антон ФІЛШЕНКО (Київ). Економічні атрибути державності у процесі ринкової трансформації господарства України. 
Іван ЯСТРЕМСЬКИИ (Київ). Передумови переходу України до ринкової економіки. 
Степан ДЗЮБИК (Київ). Економічна роль держави в умовах ринкових відносин. 
Анатолій КРЕДИСОВ (Київ). Наявність та розвиток умов економічного зростання в Україні. 
Юрій НІКОЛЕНКО (Київ). Структурні зрушення в економіці України на сучасному етапі. 
Василь НЕСТЕРЕНКО (Київ). Актуальні проблеми розвитку народногосподарського комплексу столиці України. 
Людмила ВОРОТІНА (Київ). Удосконалення управління підприємством на шляху до ринку. 
Зінаїда ЧЕРНЯК, Олександр МІНІН (Київ). Стан та розвиток аудиту в Україні. 
Петро ЛЕОНЕНКО (Київ). Розробка питань переходу до ринкової економіки в українській економічній літературі 60–80-х років. 
Юлія ЛЕЛЮК (Полтава). До питання про роль української історико-економічної  науки у розв'язанні сучасних економічних 
проблем. 
Володимир ШЕВЧУК (Київ), Юлія СТЕПАНОВА (Чернівці). Парадигма контролю в економічній сфері суспільства у світлі 
нових українознавчих студій. 
Іван ВЕТЧИНОВ (Київ). До питання про зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами СНД. 
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Андрій КОНОНЕНКО (Київ). До проблеми економічного співробітництва між Україною і Росією. 
Юрій Петровський. Зовнішня торгівля України – вагомий державотворчий чинник. 
Веніамін СІКОРА (Київ). Економічна політика фіксованих та плаваючих валютних курсів в інтерпретації  посткейнсіанства 
Михайло ОБУХОВ (Київ). Проблеми включення економіки України в загальноєвропейський економічний простір. 
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СЕКЦІЯ IV. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Олександр ФЕДОРУК (Київ), Олександр СЕМАШКО (Київ), Іван ЛЯШЕНКО (Київ). 
Секретарі: Олена ЩЕРБАТЮК, Наталя ЦИМБАЛЮК. 
ДОПОВІДІ: 
Олександр СЕМАШКО   (Київ). Стан української культури та культурна політика в умовах державотворення. 
Євген БИСТРИЦЬКИИ (Київ). Національно-культурне відродження: ілюзії і реальність. 
Юрій ПЕТРОВ (Київ). Національна картина світу в контексті розвитку українського менталітету. 
Олександр ФЕДОРУК (Київ). Проблема збереження і повернення на Україну пам'яток культури – важливий напрямок 
державної політики. 
Іван ЛЯШЕНКО (Київ). Етномистецтвознавство в системі української культури. 
Ігор ЮДКИН (Київ). Східно-західні взаємини української культури в історичному контексті. 
Катерина ШУДРЯ (Київ). Українська культура як чинник національного самоусвідомлення. 
Олег ПИЛИПЧУК (Київ). Історія української культури в контексті державотворення. 
Неллі КОРНІЄНКО (Київ). Культура як гарант незалежності держави. 
Борис ШЛЯХОВ (Київ). Проблеми соціально-культурного розвитку України у спадщині І. Франка. 
Софія ГРИЦА (Київ). Втрачені і компенсовані здобутки української фольклористики. 
Іван ЗЯЗЮН (Київ). Проект державної системи естетичного виховання та шляхи розвитку культури молоді. 
Микола СЕДУН (Київ). Модернізація мережі культурно-освітніх закладів як державна проблема. 
Ігор БЕЗГІН (Київ). Сучасний театральний процес в Україні та підготовка   фахівців у системі вищої освіти. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Юрій РУДЕНКО (Київ). Козацька духовність і виховання молоді. 
О. КРАСИЛЬНИКОВА (Київ). Категорія національного менталітету в концепції сучасного українського театру. 
Ольга КУЗНЕЦОВА (Харків). Естетичне виховання молоді в системі освоєння культури як державна проблема. 
Людмила САРЖИНСЬКА (Кривий  Ріг). Соціалізація молоді засобами музики в державній системі естетичного виховання. 
Володимир ПОДКОПАЄВ (Київ). Деякі проблеми розвитку народної творчості в Україні. 
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Галина ДАНИЛОВА (Київ). Відродження духовних цінностей народу України. 
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Г. МЕДНИКОВА (Київ). Культурна політика Київської Русі X-XI ст.  як    фактор державотворення. 
В’ячеслав АРУТЮНОВ (Київ). Соціологічний аналіз проблем мовної політики у державотворчому процесі та шляхи їх 
розв'язання. 
Сергій ТРИМБАЧ (Київ). Кінематограф у системі української держави: ілюзії та реальність 
Олександр НАЙДЕН (Київ). Антопеїчні мотиви в українській  народній картині як актуальна проблема сучасності. 
Наталя ЦИМБАЛЮК (Київ). Роль держави в культурному самовизначенні нації. 
Ольга АЛЕКСЮК (КИЇВ). Духовний  потенціал  молоді  в  контексті  українського менталітету 
В. ГАНСЬКИЙ (КИЇВ). Національна самосвідомість і формування менталітету української нації. 
Ганна ЄСКІНА (Київ). Формування художніх смаків глядачів засобами самодіяльного українського театру 
Т. ГУМЕНЮК (Київ). Наукова  спадщина  А.   С.  Скапарського  в  контексті  європейської естетичної думки кінця XX ст. 
Володимир БУТЕНКО (Херсон). Системи формування естетичної культури молоді в умовах державотворення. 
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СЕКЦІЯ V. РОЛЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ І МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
ПІДСЕКЦІЯ І. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ:   Людмила   ГРИЦИК   (Київ),   Володимир ПОГРЕБЕННИК (КИЇВ). 
Секретарі: Лада КОЛОМІЄЦЬ (Київ), Раїса МОВЧАН (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Віктор КОПТІЛОВ (Франція). Українська культура як складова частина зарубіжної культури в національній системі освіти. 
Василь БОРОДІН (Київ). Ідеї української державності у творчості Тараса Шевченка. 
Анатолій ДОНЧИК (Київ), Володимир МЕЛЬНИК (Київ). Концепція створення наукової історії  української літератури. 
Людмила ГРИЦИК (Київ). Проблема порівняльного вивчення літератур в розробці концепції національної літератури. 
Михайло НАЄНКО (Київ). Літературознавство: нові аспекти й перервані традиції. 
Степан КОЗАК (Польща). Ідея українського національного відродження у польській белетристиці. 
Володимир ПОГРЕБЕННИК (Київ). Ідея державності в українській поезії початку віку. 
Яр СЛАВУТИЧ (Канада) Проблема творення української держави в поезії діаспори. 
Петро РОЄНКО (Канада). М. Орест – адепт нової духовності. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Василь ФАЩЕНКО (Одеса). Концепція історії української літератури XX ст. 
Нонна ШЛЯХОВА (Одеса). Проблема істинної людини в українській літературі початку XX ст. 
Федір ПОГРЕБЕННИК (Київ). Наукові засади створення бібліографічного словника «Українські письменники» у 12-ти томах. 
Михайло РОМАН (Словаччина). Українознавчі дослідження в Словаччині. 
Михайло КОНОНЧУК (Київ). Українська література у виховному процесі. 
Роксолана ЗОРІВЧАК (Львів). Українське художнє слово у англомовному світі. 
Федір КИСЛИЙ (Київ). Ідея національного й державного відродження України у літературно-критичній спадщині Миколи 
Костомарова. 
Інна БЕРЕЗА (Миколаїв). Літературознавчі студії над українською історіографією ХVІІ ст. та виховання національної свідомості. 
Раїса МОВЧАН (КИЇВ). Довідник «Українська філологія». Проблеми створення. 
Олександр   КОВАЛЬЧУК   (Ніжин). Теоретичні засади висвітлення історії українського роману. 
Михайло    ГНАТЮК    (Львів). Проблеми створення  підручника «Українська літературно-художня критика» для вузів України. 
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Вячеслав РАГОЙША (Білорусь). До проблем висвітлення українсько-білоруських літературних взаємовідносин. 
Микола ДУБИНА (Київ). Проблеми національного в інерпретації Івана Франка. 
Людмила ДЕМ'ЯНІВСЬКА (Київ). Тема державності України в драматургії Василя Пачовського. 
Лариса МОРОЗ (Київ). Інтелігенти й люмпени в драматургії В. Винниченка. 
Лада КОЛОМІЄЦЬ (Київ). Феноменологічний метод перекладу як лінгвістична проблема українознавства. 
Ісай ЗАСЛАВСЬКИИ (Київ). К.В. Шейковський – просвітитель. Його роль в історії української культури. 
Галина УСАТЕНКО (Київ). Концепція часу в українській історичній епічній поезії XVII ст. 
Жанна ЛЯХОВА (Київ). Український  епістолярій:  історія,  соціальна генеза, естетична природа. 
Олександр ЧЕКМИШЕВ (Київ). Ідея розбудови української держави в літературно-критичних виступах С. Петлюри. 
Олександр ХОМЕНКО (Київ). Співвідношення принципів дії та споглядання в поемі-симфонії П. Тичини «Сковорода». 
Олександр ПЕТРОВСЬКИИ (Київ). Письменник і суспільна свідомість (із маловідомих сторінок 50-60-х рр.). Володимир 
ЦАРУК (Київ). Концепція двох світів у прозі М. Хвильового. 
Наталія МАРЧЕНКО (Київ). З практики порівняльного вивчення рідної та світової літератур і формування національної 
самосвідомості старшокласників. 
ПІДСЕКЦІЯ II. МОВОЗНАВСТВО. 
Працює в ауд, 
ГОЛОВУЮТЬ:  Світлана ЄРМОЛЕНКО (Київ), Станіслав СЕМЧИНСЬКИИ (Київ). 
Секретарі:  Світлана КОСТЯНТИНОВА  (Київ), Олена ЩЕРБИНА (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Світлана ЄРМОЛЕНКО (Київ). Мовні знаки національної культури. Предмет українознавства і національна мова. 
Кадзуо НАКАЇ (Японія). Досвід створення підручника з української мови. 
Володимир МОЗГОВИЙ (Донецьк), Марія ПЛЮЩ (Київ). Проблема вузівської мовної освіти в Україні на сучасному етапі. 
Таміла ПАНЬКО (Львів). Українська мова в утвердженні державності. 
Олександр ТАРАНЕНКО (Київ). Сучасна українська літературна мова в дзеркалі її соціального дирекціонування. 
Віктор КИТАСТИИ (США). До проблеми українсько-англійських мовних взаємовідносин. 
Віктор БРИЦИН (Київ). Мовна ситуація в Україні і виховання мовної особистості. 
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Лариса ПАЛАМАР (Київ). Культурологічні основи виховання нової особистості, 
Станіслав СЕМЧИНСЬКИЙ (Київ). Порівняльно-історичні мовознавчі дисципліни і українознавство. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Реваз ХВЕДЕЛІДЗЕ  (Грузія) Українська мова й література в Грузії. 
Людмила БОНДАРЧУК (Житомир). Методику вивчення мови визначає текст. 
Володимир ГОВЕРДОВСЬКИЙ (Харків). Конотативна виразність національної мови і проблеми українсько-російської 
двомовності. 
Марія ГОЛЯНИЧ (Івано-Франківськ). Духовне відродження України і відбиття цього процесу в мові. 
Богдан АЖНЮК (Київ). Українська мова в контексті зовнішньої політики держави. 
Микола ЖЕЛЕЗНЯК (Київ). До питання про вивчені та викладання української мови за кордоном. 
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Лариса ШЕВЧЕНКО (Київ). Мовна свідомість і менталітет нації. 
Галина МИРОНОВА (Київ). Світосприйняття слов'ян в етнолінгвістичному аспекті. 
Анатолій МОЙСІЄНКО (Київ). Паліндром і потенційні иожливості української мови. 
Леся АЖНЮК (Київ). Директивні документи в історії української мови й української держави. 
Григорій ХАЛИМОНЕНКО (Київ). Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва. 
Тетяна ВІДЕНКО (Дрогобич). Рідна мова і особистість у реаліях розбудови української держави. 
Ольга ОЛІЙНИК (КИЇВ). Відбиття мовної національної свідомості у структурі мови. 
Петро БІЛОУСЕНКО (Херсон). Історія мови – джерело сучасних українознавчих досліджень. 

15 
СЕКЦІЯ VI.  УКРАЇНОЗНАВСТВО І  ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Ігор БИЧКО  (Київ), Іван БОЙЧЕНКО  (Київ), Леонід ГУБЕРСЬКИЙ (Київ), Іван МАРТИНЮК (Київ). 
Секретарі: Людмила КРИШТАЛЬ (Київ), Ганна НОСОВА (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Леонід ГУБЕРСЬКИЙ (Київ). Формування філософського світогляду в університетах України. 
Сергій КРИМСЬКИЙ (Київ). Архетипи української ментальності. 
Ігор БИЧКО (Київ). Світоглядні засади української національної свідомості. 
Віталій ТАБАЧКОВСЬКИИ (Київ). Суперечливість національного характеру з погляду сучасних філософсько-світоглядних 
уявлень. 
Вілен ГОРСЬКИЙ (Київ). Історія філософії як чинник формування української самосвідомості. 
Володимир ВОЛОВИЧ (Київ). Тенденції соціальної стратифікації в Україні. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Василь ЛІСОВИЙ (КИЇВ). Проблеми національного становлення в Україні. 
Іван БОЙЧЕНКО (Київ). Українознавство з позицій цивілізаційної методології. 
Ада БИЧКО (Київ). Моральний зміст української самосвідомості. 
Ніна ПОЛІЩУК (Київ). Уособлення в філософській постаті Г. Сковороди особливостей національної самосвідомості в Україні 
XVIII ст. 
Володимир ШПАК (Черкаси). Українознавчі дослідження  в історико-філософській  літературі діаспори. 
Людмила МАЛИШКО (Київ). Філософія і національна ментальність в Україні. 
Петро ГНАТЕНКО (Дніпетровськ). Значення національно-психологічного фактору у формуванні нової соціальної реальності. 
Іван ГАВРИЛЕНКО (Київ). Етнос і нація як суб'єкти державотворення. 
Федір КАНАК (Київ). Державотворення в Україні і стратегія безпеки. 
Микола МОКЛЯК (Київ). Становлення громадянського суспільства в Україні. 
Володимир ЖМИР (Київ). Історичний шлях формування української національної самосвідомості. 
Станіслав БОНДАР (Київ). Видання пам'яток історії вітчизняної духовної культури як потужна підойма національної свідомості 
українців. 
Борис ПОПОВ (Київ). Соціокультурні умови актуалізації історичної пам'яті українців. 
Михайло СТЕПИКО (Київ). Життєвий досвід і самосвідомість в ментальності народу України. 
Андрій ФЕОКТИСТОВ (Київ). Вплив слов'янофільства на становлення української самосвідомості. 

16 
Володимир БІЛИК (Київ). Державні інституції як чинник національного виховання. 
Юрій ВАСИЛЕНКО (Луцьк). Дмитро Чижевський як дослідник філософської думки в Україні. 
Микола ЛУК (Київ). Українська духовність і російський менталітет. 
ЛЕОНІД ШКЛЯР (КИЇВ). Державознавство як предмет україністики. 

ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ: 
Борис ГЛОТОВ (Львів). Психологічні риси українського народу у державному вимірі. 
Ірина ВЕРТІЛЬ (Київ). Філософська культура як фактор самосвідомості. 
Валентина ПАВЛЕНКО (Харків). До питання розвитку етнічної самосвідомості в українознавстві кінця XVIII – першої половини 
XX ст. 
Назіб ХАМІТОВ (Київ). Гуманітарна еліта України і українська ідея. 
Олександр КІХНО (Київ). Українська Ідея у світовому контексті. 
Максим РОЗУМНИЙ (Київ). Рефлексія національної ідеї як фактор націостановлення. 
Богдан БИЧКО (Київ). Концепція церковної історії М. Костомарова. 
Тарас КОНОНЕНКО (Київ). Проблема вивчення філософії та ментальності українського народу. 
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ (Київ). Українська ментальність і революція 1917-1921 рр. 
Василь СТРУМАНСЬКИИ (Кам'янець-Подільський). Трансформація досвіду соціалізації особистості в структурі 
країнознавства. 
Валерій РЯБЕНКО (Київ). Константи і видозміни української духовності. 
Микола НАДОЛЬНИЙ (Київ). Самовизначення і самореалізація народу і особистості як проблема українознавства. 
Валентин БАГІНСЬКИЙ (Київ). Трагедійність у контексті української історіософії. 
Тетяна КОНОНЕНКО (Київ). Застосування методу історичного синтезу і українська історіософія. 
Олександр ЧОРНИЙ (Київ). Цивілізаційні особливості української шлюбної свідомості. 
Ганна НОСОВА (Київ). Український менталітет: загальні риси і особливості. 
Володимир КОЦЮБИНСЬКИЙ (Київ). Соціальні передумови привласнення як чинник формування самосвідомості українця. 
Сергій ГОРСЬКИЙ (Київ). Менталітет українського селянства. 
Тетяна ЧАЙКА (Київ).Давньоруська моральна свідомість як чинник формування української ментальності. 

17 
Вячеслав КУШАКОВ (Київ). Проблема самоідентифікації в  контексті давньокиївської християнської думки. 
Валентин ЗАТЕНКО (Київ). Історична реальність і духовне буття українського народу. 
Михайло БОЙЧЕНКО (Київ). Проблема гри в культурологічній спадщині І. Франка. 
Марина ШУЛЬГА (Київ). Політичні елементи української самосвідомості. 
Олена САВЧЕНКО (Київ). «Філософія серця» та її значення у розвитку української самосвідомості. 

18 
СЕКЦІЯ VII. УКРАЇНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ 
ПІДСЕКЦІЯ І. СТВОРЕННЯ  СИСТЕМИ  НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Віталій КОЗАКОВ  (Київ), Аркадій  МІСУНО (Дніпропетровськ) Тамара УСАТЕНКО (Київ). 
Секретарі: Лариса СУВОРОВА (Київ), Анатолій ЦАРЕНКО  (Тернопіль). 
ДОПОВІДІ: 
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Дмитро ЗАХАРУК (Київ). Освіта в контексті програми самодостатнього розвитку нації. 
Віталій КОЗАКОВ (Київ). Програми з освіти. 
Тамара УСАТЕНКО (Київ). Структурування знань у школі нової генерації – українській національній школі-родині. 
Мирослав СТЕЛЬМАХОВИЧ (Івано-Франківськ). Виховний ідеал української етнопедагогіки. 
Юрій ХОТКЕВИЧ (Київ). Закони і підзаконні акти з освіти. 
Олена СУЛИМА (Київ). Роль неонатології у відродженні української нації. 
Микола ДРОБНОХОД (Київ). Українознавство  в  системі Інституту  підвищення кваліфікації  керівних 
кадрів освіти. 
Аркадій МІСУНО (Дніпропетровськ). Українознавство в системі наукових знань, його предмет, метод, функції. 
Дмитро НАЛИВАЙКО (Київ). Концепція викладання зарубіжної літератури в школах і вузах України. 
Наталя ОКОЛІТЕНКО (Київ). Зміна парадигми і проблеми освіти. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Віталій ЯРЕМЧУК (Львів). Національні проблеми загальноосвітньої школи в Україні. 
Георгій ФІЛІПЧУК (Чернівці), Українознавство у змісті національної освіти. 
Сергій ПРОЛЄЄВ (Київ). Гуманітарна освіта як культурний феномен. 
Зінаїда СЕРГІЙЧУК (Київ). Українське народознавство у навчально-виховному процесі. 
Жанна КОВБА (Дрогобич). Українознавчі навчальні дисципліни, ретроспектива здобутків і втрат. Валентина ПИЛИПЕНКО 
(Одеса). Українознавство і формування національної самосвідомості у студентської молоді:  регіональні особливості та 
перспективи. 
Борис КОРОЛЬОВ (Київ). Концепція історичної освіти України за умов суверенної держави. 
Віталій МОВЧАНЮК (Київ). Валеологічне навчання населення. 
Анатолій ЦАРЕНКО (Тернопіль). Медико-педадогічні аспекти концепції «Здоров'я – через освіту» в національній школі та 
особливості її реалізації в умовах школи-родини. 
ТЕТЯНА БОЙЧЕНКО (Київ) Валеологія в системі національної освіти та її значення у формуванні школи-родини. 

19 
Євген АНТОНОВИЧ (Івано-Франківськ). Декоративно-прикладна діяльність школярів у процесі поглибленого вивчення 
образотворчого мистецтва. 
Галина КАРАСЬ (Івано-Франківськ). Народна музична творчість та звичаєва культура в інтегративному навчальному курсі  
«Українознавство» для школи-родини» 
Алла СТЕПАНЮК (Тернопіль). Інтегративний курс природознавства як умова формування цілісних знань про природу. 
Олена ЧАВАЛАХ (Київ). Досвід інтегративного навчання в «класі-родині» перших трьох років. 
Любов ПОХИЛА (Тернопіль). Проблеми відображення української культури в змісті шкільної освіти. 
Неоніла ЗАЙЧЕНКО, Наталя ПРИСЯЖНЮК (Київ). Місце лінгводидактичних досліджень у створенні національної системи 
науки й освіти. 
Ганна ПЕРЕДРІЙ (Черкаси). Висвітлення державотворчих проблем викладання української мови в середній школі. 
Галина БАРАНОВСЬКА, Валерій БАРАНОВСЬКИЙ (Київ). Блочно-модульна побудова курсів фізики у вузі та текстова 
система оцінки знань студентів. 
Сергій ЗАРЕМБА (Київ). Проблема вивчення історії українського козацтва в сучасній українській школі. 
Таїсія КІВШАР (Київ). Концепція позашкільної освіти у працях Софії Русової та Степана Сірополка. 
Надія ТАРАНІНА (Київ). Про Положення до експериментального осередку в школі-родині. 
Людмила КАРАМУШКА (Київ). Українознавство і  проблеми управління в освіті. 
Василь КУРИЛЕНКО (Мезин). Роль музею в національній освіті регіону. 
Валентина СТРІЛЬКО (Київська обл.). Українознавство в системі державного управління. 
Наталя ЛЕВКІВ (Київ). Формування самосвідомості молоді (з досвіду ліцею Київського університету). 
Ніна ПОТЕЛЛА (Київ). Підвищення майстерності керівних кадрів – важливий чинник створення національної системи освіти. 
Тамара ДОНЧЕНКО (Київ). Концепція вивчення рідної мови і проблеми її реалізації. 
ОБГОВОРЕННЯ: 
Світлана. Дубровська (Суми), Василь Шуляр (Миколаїв), Надія Колосовська (Миколаїв), Лідія Нестеренко (Київ), 
Людмила Плужникова (Миколаїв), Володимир Кравченко (Харків), Євген Євсєєв (Харків). 
КРУГЛИЙ СТІЛ: ШКОЛА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. 
Дмитро Ватаманюк (с. Верховина Івано-Франківської обл.), Іванна Біла (Тернопіль), Марія Гриценко (Баштанка 
Миколаївської обл.), Ганна Клічак (Київ), Михайло Кононенко (Київ), Василь Куриленко (Чернігівська бл.), Анатолій Лень 
(Київ), Лідія Нестеренко (Київ), Наталка Поклад (Київ), Тамара Усатенко (Київ), Петро Шкрібляк (с. Верховина Івано-
Франківської обл.), Роман Кумлик (с. Верховина, Івано-Франківської обл). 

20 
ПІДСЕКЦІЯ ІІ.    ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 
ГОЛОВУЮТЬ: Олег ПИЛИПЧУК (Київ), Олексій ОНІПКО (Київ). Секретар: Олена МИСЛИВА (Київ). 
Працює в ауд. 
ДОПОВІДІ: 
Олексій ОНІПКО (Київ). Проблеми реформування науки. 
Віталій ЧИШКО. Проблеми підготовки Українського біографічного словника. 
Костянтин ПОПОВИЧ (Молдова). Проблеми українознавства в системі освіти і науки Молдови. 
Леонід ТОКАР (Київ). Освіта і наука в козацькій державі. 
Олександр КОНОВЕЦЬ (Київ). Етапи становлення і розвитку українознавчих досліджень XIX – поч. XX ст. 
Варфоломій САВЧУК (Дніпропетровськ). Спадщина природничо-наукових товариств Півдня України і розбудова національної 
науки. 
Тетяна СИДОРОВА (Дніпропетровськ). Формування і розвиток вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині XIX – 
поч. XX ст. 
Олег ПИЛИПЧУК (Київ). Історія природознавства в системі національної освіти. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Вікторія  ЦВІГУН  (Київ). Діяльність математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства ім.  Т. Шевченка в 
розбудові української природничої науки. 
Ольга КРАВЧУК (Київ). Внесок В.І.Григоровича-Збарського в розвиток української географічної науки. 
Антоніна  РОЗСОХА (Переяелав-Хмельницький). Українознавство у творчості видатного українського географа академіка 
Степана Рудницького. 
Каріна ЧЕРНЕНКО (Київ). Кримське  товариство природознавців та  аматорів природи і культури Криму. 
Алла ЛІЗУНОВА (Мелітополь). Розвиток українознавчих досліджень у харківському Товаристві дослідників природи (1870-
1930). 
Наталка ПІВЕНЬ (Київ). Розвиток теоретичних засад  охорони природи в Україні 20-х років XX ст. 
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Ольга ВАДЗЮК (Київ). Спадщина В. І. Верхратського та її значення в  розвиткові   українознавства. 
Олена РЕВА (Київ). Внесок В. Г. Касьяненка в розбудову порівняльної анатомії тварин в Україні. 
Наталка УСЕНКО (Київ). Українське Ботанічне Товариство і українське Відродження 20-х років XX ст. 
Володимир ІВАНЦІВ (Луцьк). Українознавчі дослідження академіка К. А. Тутковського. 

21 
Лариса ОСІЮК (Київ). Українська ботанічна наука в  Київському товаристві дослідників ПРИРОДИ (1869 – 1929). 
Ганна ЯЦКЕВИЧ (Мінськ). Білорусько-литовсько-українські ботанічні зв'язки (кінець XVIII – середина XX ст.). 
Олександр ЗАКУСИЛО (Київ). Природничі науки в системі українознавства. 

22 
СЕКЦІЯ VIII. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І СВІТОВІ  ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ІСТОРІЯ  І СУЧАСНІСТЬ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Тарас ГУНЧАК (США), Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ (Київ), Анатолій СЛЮСАРЕНКО (Київ). 
Секретарі: Наталя ГОРОДНЯ (Київ), Ігор СОЛДАТЕНКО (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ (Київ). Геополітичний чинник в історії української держави  (до постановки проблеми). 
Олена КУЗЬМИНСЬКА (Київ). Геополітичне становище України в євразійському господарстві. 
Володимир СЕРГІЙЧУК (Київ). Ідея Чорноморсько-Балтійського союзу: історія і сучасність. 
Валерій СОЛДАТЕНКО (Київ). Орієнтири українського державотворення у контексті розвитку суспільно-політичних  процесів  
революційної доби (березень 1917– січень 1918 рр.). 
Тарас ГУНЧАК (США). Роль архівів у розвитку національної історіографії. 
Василь ЮРЧУК (Київ). Заснування АН України  –  важливий чинник розвитку українознавства. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Наталя ГОРОДНЯ (Київ). Українська державність у зовнішній політиці країн Антанти І США напередодні та під час Паризької 
мирної конференції. 
Ігор СОЛДАТЕНКО (Київ). Виступ  полуботківців як віддзеркалення суперечностей  процесу створення Українських Збройних 
Сил (1917). 
Володимир Жилінський (Київ). Нестор Махно і «махновщина»: до питання про державницьку ідеологію українського 
повстанського руху. 
Георгій ТЕРЕЩЕНКО (Одеса), Галина КАЗИМОВА (Одеса). Україна і формування національної свідомості студентської 
молоді. 
Надія ПАВЛОВСЬКА. Огляд документів з історії українізації 20–30-х років. 
Софія ДЕНИСЕНКО (Львів). Голодомор-33 і національна свідомість. 
Валерій ПЕРЕСЕКІН (Київ). Урбаністичні процеси в Україні: еволюція і сучасність. 

23 
СЕКЦІЯ IX. УКРАЇНОЗНАВСТВО І ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ:  Іван БІЛАС (Київ),     Сергій ЖУКОВ  (Київ), Володимир КОРКОДИМ (Київ), Олександр СКИПАЛЬСЬКИИ 
(Київ). 
Секретар: Віктор КЛОЧКО (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Олександр Скипальський (Київ). Національна безпека України в контексті європейської геополітики. 
Іван БІЛАС (Київ). Організаційно-правові  основи становлення  та  розбудови Збройних Сил України: реалії та перспективи. 
Володимир КОРКОДИМ (Київ). Роль військової преси у патріотичному вихованні вояків Збройних Сил України. 
Рональд ПІТЧ (Німеччина). Елементи  військової антропології  Клаузевіца  і українська  сучасність. 
Микола КРАВЧУК (Київ). Використання військового історичного досвіду українського  народу у розбудові Збройних Сил  на  
сучасному етапі державотворення. 
Мар'ян ДЕМСЬКИЙ (Дрогобич), Богдан ЯКИМОВИЧ (Львів). Російсько-український словник для військовиків:  принципи 
укладання і джерела. 
Сергій ПУСТОВАЛОВ (Київ). Розкопки городища доби бронзи на острові Мала Хортиця (до історії військової справи в Україні). 
Віктор КЛОЧКО (Київ). Військова справа давнього населення України (доістор. період). 
Дмитро СИДОРУК (Севастополь). Українознавство та його роль у підготовці офіцерів-патріотів ВМС України. 
Лідія УРС (Одеса). Державна мова як важливий фактор формування національної свідомості у курсантів військових навчальних 
закладів України. 
ВИСТУПИ  В  ОБГОВОРЕННІ: 
Володимир Мулява (Київ), Петро Костюк (Київ), Олекса Миколишин (Київ), Микола Гук (Київ), Сергій Рудюк (Київ), 
Олександр Мельник (Київ), Марія Влад (Київ). 

24 
СЕКЦІЯ X.  УКРАЇНОЗНАВСТВО  І РОЗВИТОК  ЕТНІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
Працює в ауд 
ГОЛОВУЮТЬ:  Олена ТАЛАНЧУК (Київ), Сергій СЕГЕДА (Київ), Степан ПАВЛЮК (Львів). 
Секретарі: Оксана ШАЛАК (Київ), Анатолій ЦІПКО (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Степан ПАВЛЮК (Львів). Народні символи у процесі становлення української душі. 
Анатолій ПОНОМАРЬОВ (Київ). Історико-етнографічні районування України. 
Валентина БОРИСЕНКО (Київ). Народно-традиційна культура і національна свідомість. 
Леонід ЗАЛІЗНЯК (Київ). Україна та прабатьківщина індоєвропейців. 
Вільям НОЛЛ (США). Кобзарське і лірницьке мистецтво в Україні. 
ЯНУШ ПЙОНТЕК (Польща). Антропологія і етногенез східних слов'ян. 
Олександр КОШКО (Польща). Перспектива українознавчих студій в Інституті сходознавства. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Олена ТАЛАНЧУК (Київ). Динаміка міфологічного мислення (етнопсихологічний аспект). 
Лідія ДУНАЄВСЬКА (Київ). Дитина в міфопоетичному світогляді українців. 
Олена ДІДУХ (Київ). Вода як першооснова створення світу в дохристиянській культурі. 
Анатолій ЦІПКО (Київ). Болгаро-візантійський вплив в староукраїнських переказах (народного походження). 
Любов КОПАНИЦЯ (Київ). Символіка українських замовлянь. 
Олександр ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ (Київ). Демографічні процеси на території України у Ш–V ст. н. е. 
Анатолій БОГОРОД (Київ). Роль українського фольклорного танцю у формуванні  ментальності українця. 
Володимир БОЙКО (Київ). Пісні  національного  визволення  в  українському    фольклорі  XX  століття. 
Оксана ІВАНОВСЬКА (Київ). Нові  повідомлення  із  фольклористичної спадщини  Ганни  Барвінок. 
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Валерій ФІСУН (Київ). Витоки народного звичаю носіння намиста з дукатами – головного елементу прикрас українського 
жіночого костюму. 
Ірина П'ЯТНИЦЬКА (Миколаїв). Особистості дитячого музичного фольклору Півдня України XIX – XX ст. 
О. НЕЧАЙ (Івано-Франківськ). Українська пісня у світі. 
Сергій СЕГЕДА (Київ). Історична динаміка етнічного складу населення України. 
Тетяна ВОРОПАЄВА (Київ). Київська школа етнопсихології. 

25 
Михайло СИГЛОВИЙ (Львів). Використання народних ігор і фізичних вправ українцями як форма національного відродження в 
розбудові держави. 
Світлана СТЕФАНОВИЧ (Київ). Рушник в образах і віруваннях українців. 
Тетяна КОНОНЧУК (Київ). Народне оповідання про голодомор у формуванні національної самосвідомості. 
Оксана ШАЛАК (Київ). Вивчення і публікація фольклорних записів А. І. Димінського (середина XIX ст.). 
Олександр НЕСТОР (Львів). Проблеми етнографічного дослідження українського Полісся. 

26 
СЕКЦІЯ    XI. ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ У ПРОЦЕСІ ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ДЕРЖАВИ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ:   Михайло   ГОЛУБЕЦЬ   (Львів),     Валентин  КРИСАЧЕНКО (Київ), Сергій МОРОЗ (Київ), Микола ТАРАСЕНКО 
(Київ). 
Секретарі:     Олександр    САМАРСЬКИЙ (Київ),  Ірина  ГРАБОВСЬКА (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Михайло ГОЛУБЕЦЬ (Львів). Природознавчі   та  світоглядні   основи   екологічних   знань. 
Юрій КОСТЕНКО (Київ). Екологічна   безпека   України:   сучасний  стан   та   стратегія  досягнення. 
Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (Київ). Чорнобиль: екологічні та економічні наслідки. 
Микола ТАРАСЕНКО (Київ). Філософія і екологія людини. 
Юрій ШЕЛЯГ-СОСОНКО (Київ). Сучасна екологічна ситуація в Україні: стан, тенденції, зміни, соціальні наслідки. 
Костянтин СИТНИК (Київ). Вплив екологічної  ситуації на  перебіг політичних процесів в  Україні. 
Віктор АНДРУЩЕНКО (Київ). Екологія і політика. 
Іван ЗАЄЦЬ (Київ). Україна у світових координатах. 
Дмитро ГРОДЗИНСЬКИЙ (Київ). Екологічні  ризики  України: сучасні та  передбачувані. 
Микола КОРОБКО (Кривий Ріг). Природоохоронне законодавство України: проблеми практичного використання. 
Сергій МОРОЗ (Київ). Використання та охорона надр – пріоритет державотворення. 
Петро КОНОНЕНКО (Київ), Георгій БІЛЯВСЬКИЙ  (Київ),  Ольга БРАЙЧЕВСЬКА (Київ), Микола ПАДУН (Київ). Етнічні та 
інтернаціональні аспекти екоконверсії в Україні. (Історичний огляд). 
Анатолій ЗЕЛЕНКОВ (Білорусь). Проблеми соціальної екології в незалежній Білорусі. 
Антоніна НАГОРНА (Київ). Деякі   аспекти   соціально-психологічних  наслідків   екологічної катастрофи. 
Микола ХИЖНЯК (Київ), Михайло ГОЛУБЧИКОВ (Київ). Стан  здоров'я дитячого населення як вимір екологічної безпеки 
України. 
Анатолій МОЗЕЛОВ (Російська Федерація). Методологічні проблеми урбоекології. 
Павло ВОДОП’ЯНОВ  (Білорусь), Микола КАНДРИЧИН (Білорусь). Екологічні екстремуми і стабільність суспільства. 
Яків ДІДУХ (Київ). Методи оцінки екологічної ситуації в Україні. 
Микола КИСЕЛЕВ (Київ). Екологічний   контекст  формування  ідеології  незалежності. 
Марина МОЖЕЙКО (Білорусь). Динаміка сучасної екосвідомості слов'янських народів. 

27 
Валентина  ЧОРНА (Сімферополь), Олександр САРАЄВ (Сімферополь). Антропоекологічні знання у процесі творення 
незалежної держави. 
Віктор СВАТКОВ (Київ). Концепція гармонійного еколого-етнічного розвитку і українознавство. 
Валентин КРИСАЧЕНКО (Київ). Творення держави – екологічний дарунок чи тягар для нації? 

У ДИСКУСІЇ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 
Павло Берко (Львів), Валентин Вандишев (Суми), Сергій Васюта (Львів), Ольга Васюта (Львів), Євгенія Вишняк (Київ). 
Олександр Вишняк (Київ), Андрій Глазовий (Київ), Ірина Грабовська (Київ), Тетяна Ліщук (Київ), Галина Максимова (Чернівці), 
Микола Малишко (Київ), Михайло Міщенко (КИЇВ), Володимир Олефіренко (Київ), Микола Поливода (Вінниця), Олександр 
Самарський (Київ), Зіновій Самчук (Київ); МИКОЛІ Сидоренко (Чернівці), Лариса Станкова (Київ), Сергій Таглін (Харків); Ольга 
Тагліна (Харків), Степан Теслюк (Луцьк), Юліан Тютюнник (Київ), Оксана Удовиченко (Київ), Іван Цимбалюк (Луцьк), Олександр 
Чунаєв (Київ), Володимир Шаїнський (Київ), Сергій Шапаренко (Харків), Микола Ярмистий (Чернівці). 

28 
СЕКЦІЯ XII. ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 
Працює в Українському інституті міжнародних відносин  Київського університету імені Тараса Шевченка, вул.  Мельникова, 36/1, 
ауд. 301. ГОЛОВУЮТЬ: Володимир БУТКЕВИЧ  (Київ), Володимир ДЕНИСОВ (Київ), Юрій СЕРГЕЄВ (Київ). 
Секретар: Віктор МУРАВЙОВ. (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Володимир БУТКЕВИЧ (Київ). Становлення концепції зовнішньої політики України. 
Володимир ДЕНИСОВ. (Київ). До питання створення конституційного механізму зовнішньополітичної діяльності України. 
Леонід ЛЕЩЕНКО (Київ). Перспектива нейтралітету, позаблоковості у стратегії зовнішньої політики України. 
Сергій ІСАКОВИЧ (Київ). Міжнародно-правові аспекти національної безпеки України. 
Іван НІКОЛАЄНКО (Київ). Проблеми формування зовнішньо-політичної діяльності суверенної України. 
Костянтин САНДРОВСЬКИЙ (Київ). Митна справа в Україні – сторінки історії. 
Ендру КОНТЕХ (США). Діяльність України у підготовці фахівців у галузі зовнішніх зносин для країн Азії, Африки, Латинської 
Америки. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Василь КИРИЧЕНКО (Київ). Значення національної ідеї в розбудові Української держави. 
Віктор МУРАВЙОВ (Київ). 
Проблеми  участі  України   в   Європейському   співтоваристві. 
Юрій СКОРОХОД (Київ). 
Україна – Близький Схід: перспективи розвитку відносин. 
Олександр ДЕРГАЧОВ (Київ). 
Україна та сучасний світоустрій: проблеми адаптації. 
Андрій МОСТИСЬКИЙ (Ковель). 
Міжнародно-правові основи становлення державних кордонів України. 
Дмитро ТАБАЧНИК (Київ). Дипломатична політика України періоду Директорії. 
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Анатолій ГОЛУБ (Дніпропетровськ), Олександр ВИСОЦЬКИЙ (Дніпропетровськ). До питання про міжнародні зв'язки 
української соціал-демократії в добу Директорії. 
Мирослав АНТОНОВИЧ (Івано-Франківськ). Дипломатична діяльність УНР та ЗУНР. 
Михайло КУКУРУДЗЯК, Анатолій ГАВРИЩУК (Кам'янець-Подільський). Становлення зовнішньополітичного курсу 
Української держави на сучасному етапі. 
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СЕКЦІЯ ХІІІ. РОЛЬ ПРЕСИ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ У РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Анатолій МОСКАЛЕНКО (Київ), Володимир КАЧКАН (Київ). 
Секретарі: Олександр МУКОМЕЛА (Київ), Наталія СИДОРЕНКО (Київ). 
ДОПОВІДІ: 
Анатолій МОСКАЛЕНКО (Київ). Засоби касової інформації у процесі державотворення. 
Володимир КАЧКАН (Київ). Народознавчі студії забутих (редакційно-видавнича  та культурологічна діяльність  Євгена  
Пеленського  та  Олени  Кисілевської). 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Олександр МУКОМЕЛА (Київ). Українська публіцистика у період становлення державності 1917-19І9 рр. 
Віталій ДОВГИЧ (Київ). Індоєвропейський  аспект української ідеї в публіцистиці М. Драгоманова. 
Олександр ПОНОМАРІВ (Київ). Мова засобів масової інформації: здобутки і втрати. 
Галина ГРИМИЧ (Київ). П. Богацький – редактор журналу «Українська хата». 
Мирослав РОМАНЮК (Львів). Україномовна преса в діаспорі: до проблеми систематизації та каталогізації. 
Григорій КРИВОШЕЯ (Львів). Роль української преси у розбудові Збройних Сил України: ретроспективний погляд. 
Анастасія МАМАЛИГА (Київ). Нові аспекти мовної підготовки журналістів. 
Володимир ШКЛЯР (Київ). Засоби масової інформації і публічне право в Україні. 
Наталія СИДОРЕНКО (Київ). Гартування національного духу на американському континенті в українській пресі кінця ХІХ – поч. 
XX ст. 
Степан КОЛЕСНИК (Київ). Образне слово в пресі українознавчих досліджень (на прикладі публіцистики). 
Борис ЧЕРНЯКОВ (Київ). 
Розвиток фотографії і фотожурналістика в Україні як фактор становлення національної візуальної культури. 
Микола ТИМОШИК (Київ). Мовне питання на сторінках української періодики у «перебудовний період». 

Круглий стіл: 
Олександр ГЛУШКО (Київ) Сергій КОРЕВАЛОВ (Київ), Валерій ІВАНОВ (Київ), Олександр КОНОВЕЦЬ (Київ), Іван Крупський 
(Львів), Василь ЛИЗАНЧУК (Львів), Тетяна ПРИСТУПЕНКО (Київ), Володимир РІЗУН (Київ), Анатолій РОСКОШНИЙ (Донецьк), 
Тамара СТАРЧЕНКО (Київ). 
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СЕКЦІЯ XIV. УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ:   Петро  КОНОНЕНКО, Іван ДРАЧ, Михайло  КОНОНЧУК, Ярослав ЯЦКІВ. 
Секретар: Леся ТКАЧЕНКО. 
ДОПОВІДІ: 
Петро КОНОНЕНКО (Київ). Про напрями діяльності та завдання українознавчих центрів у процесі державотворення. 
Георгій МАКАРОВ (Дніпропетровськ). Українознавство і гуманізація освіти. 
Іван ДРАЧ (Київ). Зв’язки українознавчих центрів України та діаспори. 
Петро ШКРІБЛЯК (Верховина). Центр українознавства у Верховині: стан, проблеми,  перспективи  роботи. 
Дмитро ВАТАМАНЮК (Верховина). Регіональні суспільні процеси 1 функціонування центру українознавства на Гуцульщині. 
Марія ГРИЩЕНКО (Баштанка Микол, обл.). Участь українознавчих центрів Миколаївщини в розробці авторських концепцій і 
базового змісту освіти. 
Отар  БАКАНІДЗЕ (Грузія). Українознавчі центри Грузії. 
Василь ШУЛЯР (Миколаїв). Створення центрів українознавства у російськомовному середовищі. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Володимир КРАВЧЕНКО (Харків). Східний центр українознавства на базі Харківського автодорожного університету. 
Надія ТАРАНІНА (Київ). З досвіду роботи українознавчого центру на базі школи-ліцею № 157 м. Києва. 
Іванка БІЛА (с. Велика Березовиця Тернопільської обл.). З досвіду роботи українознавчих центрів на Буковині. 
Олександр БУЗУН (Батурин). Колишні гетьманські столиці як центри духовного підводження. 
Клавдія СИРГА (с. Христофорівка Миколаївської обл.). Школа без домашніх завдань (з досвіду розвитку творчих здібностей 
дітей в умовах співпраці школи та держадміністрації). 
Тарас ЧЕЛЯК, Віктор МОСКАЛЕНКО (Миколаївська обл.). Українознавчі центри на селі. 
Микола МУШИНКА. (Словаччина). Внесок Українського Вільного Університету у розвиток українознавства (1921 – 1945). 
Галина КОШАРСЬКА (Австралія). Українознавство в Австралії. 
Володимир МОКРИЙ (Краків). Українознавство в Польщі. 
Лідія ТЕРЗІЙСЬКА (Болгарія). Українознавство в Болгарії. 
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СЕКЦІЯ XV:  РОЛЬ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ,  МУЗЕЇВ У РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
ПІДСЕКЦІЯ І. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 
Працює  в  науковій бібліотеці університету, кімн.  12. 
ГОЛОВУЮТЬ:   Володимир     ОМЕЛЬЧУК  (Київ), Анатолій  КОРНІЄНКО (Київ). 
Секретарі: Сергій ЗВОРСЬКИЙ (Київ),   Віталій КУТИК (Львів). 
ДОПОВІДІ: 
Валентина НЕСТЕРЕНКО (Київ), Лариса КОЛОДЬКО (Київ). Роль бібліотек вузів у відродженні національної культури:  
проблеми та перспективи. 
Анатолій КОРНІЄНКО (Київ). Державна бібліотека України у новій соціокультурній ситуації. 
Володимир ОМЕЛЬЧУК (Київ). Інститут української книги; традиції і сучасність. 
Олена АЛЕКСАНДРОВА (Київ). З досвіду роботи бібліотек по відродженню духовності і культури народу України. 
Алла КОМСЬКА (Київ). Бібліотечне краєзнавство у відродженні національної пам'яті. 
Мирон БОЖКО (Львів), Віталій КУТИК (Львів). Перебудова розділів класифікаційних таблиць та систематичного каталогу з 
історії України: методологічні проблеми. 
Ельвіра БАЛЛА (Харків), Валентина ПРОКОПОВА (Харків), Ірина ЛЕВЧЕНКО (Харків). Основні напрямки бібліографічної та 
краєзнавчої роботи ЦНБ Харківського університету. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
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Сергій ЗВОРСЬКИЙ (Київ). Бібліотекознавчі дослідження як один з важливих чинників культурного відродження. 
Мила ФЛЕГОНТОВА (Київ). Роль фондів рідкісних і цінних видань у відродженні національної культури України. 
Наталія ЖАРКЕВИЧ (Ніжин). Скарби бібліотеки Ніжинського педінституту ім. М. В. Гоголя. 
Борис ШАЛАГІНОВ (Київ). Інститутська бібліотека та нові навчальні програми з історії світової літератури. 
Любов МОЛЧАНОВА (м. Долина Івано-Франківської обл.). Співдружність шкільної бібліотеки та вчителів-словесників у 
вихованні національної самосвідомості вчителів. 
Світлана СТАРИЦЬКА (Одеса). Про використання стародруків читачами університетської бібліотеки. 
Тамара ТИХАНКОВА (Донецьк). Проблеми комплектування бібліотек україномовною літературою. 
Ліна МАЄВСЬКА (Вінниця). Літературна гостина як нова форма масової роботи вузівської бібліотеки. 
Ольга ЛУЧКАНІНА (Київ). Масова бібліотека і культура української мови. 
Анжеліка ХАРЧЕНКО (Донецьк). Вузівська бібліотека і культура української  мови. 
ПІДСЕКЦІЯ II. АРХІВНО-МУЗЕЙНА СПРАВА. 
Працює в музеї Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка). 
ГОЛОВУЮТЬ:  Сергій ГАЛЬЧЕНКО (Київ),  Ісай ЗАСЛАВСЬКИЙ (Київ), Микола КРЯЧОК (Київ). 
Секретарі: Наталія КЛИМЕНКО (Київ), Ірина ВЕРЕМЕЄВА (Київ). 

ДОПОВІДІ: 
Сергій ГАЛЬЧЕНКО (Київ). Літературні  архіви  України;  проблеми  збирання, вивчення  та  видання. 

32 
Надія ПАВЛОВСЬКА (Київ). Огляд з історії проведення українізації в 20 – 30-х роках. 
Галина СОРОКА (Київ). Музеї у системі виховання духовності та національної свідомості. 
Микола ПАВЛЮК (Київ). Архівне і бібліографічне забезпечення Шевченківської енциклопедії. 
Ірина ВЕРЕМЕЄВА (Київ). Стихійний осередок української культури (Косачі, Лисенки, Старицькі) як провісник української 
державності на зламі ХІХ-XX ст.. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Любов ГІСТОВА (Київ). Актуальні завдання вивчення і видання документів періоду Гетьманщини. 
Микола  КРЯЧОК  (Київ).  Державний  архів-музей літератури  і  мистецтва 
України – національна літературно-мистецька скарбниця. 
Тамара  СКОРОБОГАЧ   (Москва),  Ольга  РОГАНОВА  (Москва).  Україністика в архівах Москви. 
Наталія КЛИМЕНКО (Київ). Державний музей Тараса Шевченка – джерело духовності українського народу. 
Зінаїда ТАРХАН-БЕРЕЗА (Канів). Шевченківські музеї і заповіти поета в умовах сьогодення. 
Лідія ХАРЧУК (Житомир). Шевченківська світлиця у школі. 
Василь КУРИЛЕНКО (м. Мезин Чернігівської  обл.). Мезинськнй  музей: вивчення і популяризація українознавчих знань. 
Марія РОГОЖА (Київ). Роль народних музеїв у збереженні української культури. 

33 
СЕКЦІЯ XVI. КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ 
Працює  в  інституті філософії  {вул.  Трьохсвятительська,  4,  четвертий поверх, актовий зал) 
ГОЛОВУЮТЬ: Анатолій КОЛОДНИЙ, Микола ЗАКОВИЧ, Петро ЯРОЦЬКИЙ. 
Секретар: Олександр САГАН. 
ДОПОВІДІ: 
Анатолій КОЛОДНИЙ (Київ). Релігієзнавство в контексті українознавчих досліджень. 
Петро ЯРОЦЬКИЙ (Київ). Українська Церква між Сходом і Заходом. 
ВОЛОДИМИР, митрополит УПЦ – Київський патріархат. Проблема національної церкви в демократичній Україні. 
Микола ГОРДІЄНКО (Російська Федерація). Релігія в контексті політичних відносин країн СНД. 
Борис ГУДЗЯК (Львів). Методологія дослідження церковної історії. 
Сергій ЗДІОРУК (Київ). Церковна політика української держави. 
ПІДСЕКЦІЯ І. ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Сергій ЗДІОРУК, Петро ЯРОЦЬКИЙ. 
Секретар: Олександр САГАН. 
ДОПОВІДІ: 
Віктор БОНДАРЕНКО  (Київ).  Автокефалія православної  Церкви  як атрибутивна ознака державності. 
Микола ЗАКОВИЧ (Київ). Національна держава і Церква. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Дмитро СТЕПОВИК (Київ). Процес канонізації української православної автокефалії. 
Євграф ДУЛУМАН (Київ). Заслуги українського православного богослов'я в розвитку та захисті ідеології світового православ'я. 
Юрій КАЛІНІН (Київ). Філософські засади Української автокефальної православної Церкви. 
Володимир ЖМИР (Київ). Релігія і українська державність. 
Валерій КЛИМОВ (Київ). Православні монастирі України: історія і сучасність. 
Микола ХМІЛЬОВСЬКИЙ (Львів). Церковно-канонічні та державно-правові основи автокефалії православної Церкви. 
Станіслав  МАЩЕНКО (Чернігів).  Православ'я  і  формування української національної ідеї. 
В'ячеслав СУЯРКО (Київ). Взаємозв'язок становлення незалежної держави і формування вільної Церкви в Україні. 
Іван МОЗГОВИЙ (Суми). Проблема культурної спадщини у вітчизняному православ'ї. 

ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ: 
Тетяна Біленко (Дрогобич), Михайло Адамчук (Дубляни), Леонід Кондратик (Луцьк), Борис Лобовик (Київ), Володимир Петрів 
(Львів), Ірина Савіна (Київ), Сергій Головащенко (Київ), Юрій Кримус (Житомир), Степан Боруцькнй (Львів), Олександр Саган 
(Київ), Олег Кириков (Вінниця), Сергій Горін (Київ), Василь Чуприна (Київ). 

34 
ПІДСЕКЦІЯ II. РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 
Працює в ауд. 
ГОЛОВУЮТЬ: Петро КОСУХА, Микола РИБАЧУК. 
Секретар: Олег БУЧМА. 
ДОПОВІДІ: 
Петро КОСУХА (Київ). Міжконфесійні відносини в Україні: динаміка і перспективи. 
Петро САУХ (Рівне). Релігія: надії та ілюзії духовного відродження. 

ПОВІДОМЛЕННЯ: 
Микола РИБАЧУК (Київ). Релігійна самосвідомість як фактор становлення української державності. 
Іван МИГОВИЧ (Ужгород). Особливості релігійної ситуації в Закарпатті. 
Михайло  БАБІЙ   (Київ).  Релігієзнавче  осмислення феномену свободи совісті 
Іван ПАСЛАВСЬКИЙ  (Львів).  Українська інтелігенція і церковна традиція. 
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Микола ЖУКАЛЮК (Київ).  Благодійництво як феномен соціального служіння. 
Вікторія ЛЮБАЩЕНКО (Львів). Протестантські конфесії в демократичній 
Україні пошуки та утвердження. 
Людмила ФИЛИПОВИЧ  (Київ). Неорелігії в духовному житті України. 
Мирон БЕНДИК (Дрогобич). Міжконфесійна злагода як фактор суспільної 
єдності. 
Анатолій ЩЕДРІН (Харків). Тенденції розвитку позавіросповідної містики 
в духовному житті України. 
Микола КИРЮШІКО (Київ). Прозелітизм американських місіонерських організацій в контексті національного життя в Україні. 
Галина ЯРМИШ (Київ). Ісламський фактор у процесі українського державотворення. 

ФІКСОВАНІ ВИСТУПИ: 
Андрій Кравчук (Львів), Володимир Гаюк (Львів), Юрій Завгородній (Київ), Євген Дутов (Донецьк), Ірина Петрова (Луцьк), Воло-
димир Гарбузюк (Львів), Симона Ладивірова (Київ), Валерій Яремчук (Львів), Володимир Грабар (Рівне), Володимир 
Калашников, Станіслав Сухачов (Житомир), Сергій Свистунов (Миколаїв), Ірина Осадча (Київ), Віталій Докаш (Чернівці), Ольга 
Кондратик (Луцьк), Петро Лобазов (Одеса), Анатолій Глушак (Севастополь), Наталя Кочан (Київ). 
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16 жовтня 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Працює в  актовому залі  університету  (Червоний корпус) 

9.00–10.30 
ДОПОВІДІ: 
Професор Анатолій ПОГРІБНИЙ, 1-й заступник міністра освіти України. Закон про мови; стан і перспективи виконання. 
Професор Тарас ГУНЧАК (США). Програма підготовки наукових видань «Джерела історії України». 
Професор Богдан ЯСИНСЬКИЙ (США). Українознавство в конгресовій бібліотеці США. 
Академік Ярослав ІСАЄВИЧ, президент МАУ. Координація діяльності українознавчих центрів у розбудові держави. 
Професор Мин ЦЗИ (Тайвань). Українознавство в Тайвані. 
Академік Санта ГРАЧОТТІ, Лука КАЛЬВІ (Італія). Італійське українознавство. 

Перерва  10.30–11.00 
Продовження роботи  11.00–13.00 

Доповіді керівників секцій 
Перерва 13.00 – 14.00 

Продовження роботи14.00 – 16.00 
Доповіді керівників секцій та обговорення доповідей 

Перерва 16.00 – 16.30 
Продовження роботи 16.30 – 17.30 
Прийняття документів  конференції 
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4.3. Програма українознавчого наукового форуму1994 р. 
 

Інститут українознавства 
Київського університету імені Тараса Шевченка Інститут національних відносин і політології НАН 

України Академія наук Вищої школи України 
 

ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 

 
(проводиться в середині жовтня) 

12-14 жовтня 1994 року 
 

Обговорюється проблема 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО: 
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ 
 

Київ 
1 

Організаційний комітет конференції 
Співголови оргкомітету: Кононенко П.П., Курас І.Ф. 
Члени оргкомітету: 
Бандура Ю.О. 
Білик В.Ф. 
Бичко І.В. 
Грицик Л.В. 
Коломієць Л.В. 
Коновець О.Ф. Конончук М.М. 

Крисаченко В.Г. 
Єрмолеико СЯ. 
Пилиячук О.Я. 
Погребенник В.Ф. 
Семашко О.М. 

Солдатенко   В.Ф. 
Таланчук О.М. 
Токар Л.К. 
Усатенко Т.П. 

Секретар оргкомітету: Малець Л.В. 
2 

12 жовтня 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

в актовому залі Інституту національних відносин і політології 
(Кутузова, 8, 3-й поверх) 

10.00- 12.00 
Відкриття конференції 

СКОПЕНКО В.В., ректор Київського університету, академік НАН України. 
Доповіді: 
Українознавство: стан і завдання теоретико-методологічних досліджень та організаційного забезпечення. 
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КОНОНЕНКО П.П., директор Інституту українознавства, академік Академії наук Вищої школи України. 
Регіональна політика як фактор зміцнення єдності української державності. 
КУРАС І. Ф., віце-прем'єр України, член-кор. НАН України. 
Філософсько-світоглядні засади українознавства. 
БИЧКО І.В., зав.відділом історії та теорії українознавства, д.філос.н. 
Підготовка "Історії України": методологія, досвід, перспективи. 
СМОЛІЙ В.А., директор Інституту історії НАН України, член-кор. НАН України. 
Проблеми формування української державної нації в контексті політичного плюралізму. 
ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф.. д.іст.н., проф. 

Перерва 12.00 - 12.20 
12.20 - 14.00 

Історико-теоретичні та організаційні основи діяльності учительських колективів (асоціацій) в системі українознавства. 
КРИЖАНІВСЬКА В.П., інспектор-методист головного управління освіти м.Києва. 

3 
Проблеми українознавства в Молдові в імперативі часу. 
ПОПОВИЧ К.Ф., директор Інституту національних меншин, член-кор. АН Молдови. 
Філософія в системі українознавства. 
ГОРСЬКИЙ В.С, д.філос.н., проф. 

Перерва 14.00-15.00 
15.00 - 16.00 

Українознавство в системі Академії наук Вищої школи. 
СТРІХА В.І., Президент АН Вищої школи України, 
Українська національна школа-родина: проблеми розвитку. 
УСАТЕНКО Т.П., зав.відділом проблем освіти Інституту українознавства, к.філол.н. 

16.30 - 18.00 
Обговорення доповідей 

В обговоренні виступають: 
ІСАЄВИЧ Я.Д. – академік НАН України 
ТАРАСЕНКО М.Ф. – професор 
БРАЙЧЕВСЬКИЙ М.Ю. – член-кор. НАН України 
НАДОЛЬНИЙ І.Ф. – професор 
САЗОНЕНКО Г.С. – директор ліцею 
СЕРБІН РОМАН (КАНАДА) – професор 
КОНОНЕНКО В.І. – академік Академії педагогічних наук України 
СТЕЛЬМАХОВИЧ М.Г. – академік Академії педагогічних наук України 
ПОПОВИЧ М.В. – член-кор. НАН України 

18.00 – 19.30 
Концерт 

4 
13 жовтня 

РОБОТА СЕКЦІЙ 
Секція І. Теоретико - методологічні та світоглядні проблеми українознавства. 
Підсекція І. Методологічні проблеми українознавства. 
(Інститут філософії, вул. Трьохсвятительська, 4, актовий зал, 4-й поверх) 
Керівники: БИЧКО І.В., д.філос.н. 
Бойченко І.В., д.філос.н. 
Секретар: Носова Г.Ю., к.філос.н. 
Доповіді: 
Бичко І.В. д.філос.н. Українознавство: специфіка методологічних підходів. 
Бойченко І.В., д.філос.н. Цивілізаційний процес: закономірності і особливості перебігу в Україні. 
Бистрицький Є.К., д.філос.н. Постмодернізм і культура: українознавчий аспект. 
Поліщук Н.П., д.філос.н. Ідея системного плюралізму на українському філософському грунті 
Бичко А.К., д.філос.н. Український менталітет: минуле і сьогодення. 
Попов Б.В., к.філос.н. Сучасні  проблеми  українсько-російських  відносин:   етнокультурний аспект. 
Жмир В.Ф., заст.гол.ред-ра ж."Філософська і соціальна думка". Українознавство: спроба понятійного визначення. 
Надольний М.І., к.філос.н. Дослідження потреб та інтересів: українознавчий вимір. 

5 
Повідомлення: 

Бойченко М.І., аспірант. Ігрові елементи в структурі методології українознавства: місце і роль. 
Рябенко В.О., к.філос.н. Українська духовність у світлі світової культури. 
Носова Г.Ю., к.філос.н. Українська ментальність у світлі дихотомії Заходу і Сходу. 
Кононенко Т.П., к.філос.н. Історичні типи спілкування: українознавчий аспект. 
Багінський В.О., к.філос.н. Організація суспільного життя як проблема українознавства. 
Хмелько І., к.філос.н. Трансформація суспільних відносин в Україні: сучасний етап. 
Сватков В.І., к.мед.н. Від мови – до засобів спілкування. 
Загрійчук І.Д., к.філос.н. Культура національності. 
Підсекція II:  Філософсько-світоглядні проблеми українознавства. 

(Бульв. Т.Шевченка, 14, к. 116) 
Керівники: Андрущенко В.П., д.філос.н., Крисаченко В.С., д.філос.н., Сидоренко М.М., д.філос.н. 
Секретарі: Грабовська І.М., к.філос.н., Удовиченко О.О., м.н.с. 
Доповіді: 
Крисаченко В.С., д.філос.н. Теоретико-методологічні парадигми українознавства. 
Андрущенко В.П., д.філос.н. Державно-політичні підвалини українознавства. 

6 
Причепій Є.М., д.філос.н. Про "маргінальність"   і   "дряхлість"  української нації:   критика  деяких модних теорій. 
Шудря К.П., д. фїлос.н. Визначальні засади української ментальності. 
Водоп'янов П.О., д.філос.н. (Білорусь) Ціннісні аспекти народознавства. 
Мороз С.А., д. г.-м. н. Біосферні передумови етногенезу. 
Канак Ф.М., д.філос.н. Феномен національного буття в контексті вселюдського поступу. 
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Огняник М.С., д.г.-м.н. Співіснування культур: діалог чи монолог. 
Зелєнков А.І., д.філос.н., Можейко М.О., к.філос.н. (Білорусь) До   проблеми   порівняльної   характеристики   світоглядних   
архетипів східнослов'янських народів. 
Теслюк С.С., к.філос.н. Онтологія українського духу. 
Сидоренко М.М.. д.філос.н. Синкретизм релігійної свідомості українського народу. 

Повідомлення: 
Грабовська І.М., к.філос.н. Українська-ідея сьогодні: міфотворчість чи націософія. 
Грабовський СІ., м.н.с. Український міф – українська мрія – українська ідея. 
Кіхно О.В., к.філос.н. Українська ідея і європейська історико-філософська думка. 
Лазоренко О.О., м.н.с. Ментальність національної еліти України: ідеал та реальність. 
Міщенко М.Д., с.н.с. Емоційний компонент української ментальності. 
Нікитюк В.В., аспірант. Національна   ментальність   як   інтегральний   вираз   ідеальних   значень 
культури. 

7 
Олефіренко В.В., к.іст.н. Мова як світоглядний феномен: українознавчий контекст. 
Розумний М.М., аспірант Національна ідея і національний міф. 
Савельєва М.Ю., к.філос.н. До питання про існування української національної філософії. 
Талько Т.М., асистент Українська націософія: проблеми та перспективи розвитку. 
Самарський О.С., к.філос.н. Українознавство та сходознавство: від дескрипції до номотетики. 
Шульга І.В., асистент Від    націоналістичної    ідеології    до    національної    філософи.    Спроба 
конструктивного поєднання. 
Хамітов Н.В., к.філос.н. Українська міфологія та проблеми формування еліти. 
Яремчук Д. Анархізм як складова української ментальності. 

Обговорення: 
Мостяєв О.І.. Савченко О.А., Кононенко Т.П.. Величко О., Удовиченко О.О., Данилова Г.С. 
Секція II. Українознавство як теоретико-методологічна база реформування освіти. 

(Бульвар Шевченка, 14, 3-й поверх, к.108) 
Керівники: Зязюн І.А., академ.АПН., Семенкж Г.Ф., д.філолог.н., Усатенко Т.П., к.філолог.н. 
Секретарі: Мартинюк І.В., к.філос.н., Поклад Н.І., н.с. 
Доповіді: 
Зязюн І.А., акад. АПН. Історія професійної освіти в Україні і розвиток українознавства. 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н. Зміст освіти й українознавство. 

8 
Галаган В.Я., д.і.н. Деякі історико-методологічні питання, викладання українознавства в вищих навчальних закладах України. 
Коноваленко О.С. Педагогічна преса в Україні на етапі активного державотворення. 
Майборода В.К., д.пед.н. Освітня політика Міністерства народної освіти та мистецтва України (1918 р.) і розвиток 
українознавства. 
Гриценко М.В. Проблеми  української національної школи  з   погляду  керівника  освіти району. 
Кононенко М.П. Реалізація ідеї інтеграції в школі. 
Поклад Н.І. Дитина – суб'єкт української національної школи-родини. 
Антонович Є.А., к.пед.н. Народне мистецтво в шкільній художній освіті. 
Колосовська Н.Д. Українознавство в системі естетичного виховання учнів на Миколаївщині. 
Руденко Ю Д., к.пед.н. Шляхи відродження козацької лицарської педагогіки. 
Мартинюк І.В., к.філос.н. Українознавство – методологічна основа національного виховання. 

Повідомлення: 
Кирилекко С.В., Білик Н.І., Карась Г.В., Місюно А.В., Василенко С.Д., Дубровська С.М.. Алексюк А.М.. Калуська Л.В., Червінська 
І.В., Іванюк Г.І., Том'юк Ф.С., Бондаренко І.О., Цьось А.В., Куриленко В.Є., Чолану Л.В., Гаращук В.П., Принь В.В., Кочубей М.С., 
Гунько Ю.Л., Сазоненко С.С. 

Круглий стіл – "Валеологія в системі освіти". 
Керівники: Мовчанюк Б.О., Пиріг Л.А. 
В обговоренні беруть участь: 
Пиріг Л.А, Апанасенко Г.А., Ващенко Л.С., Шкіряк-Нижник З.І., Волкова С.С., Царенко А.В., Шабатура М.Н., Гибець О.О., Вадзюк 
Н.В., Бойченко Т.Є., Муратова В.І., Тараніна Н.М. 

9 
Секція ІІІ. Українознавство і проблеми перебудови науки. 

(Б-р Шевченка, 14, 3-й поверх, к. 112) 
Керівники: Оніпко О.Ф., д.т.н., Пилипчук О.Я., л.біол.н., Токар Л.К., к.і.н. 
Секретар: Лисак Л.Г. 
Доповіді: 
Оніпко О.Ф., д.т.н. Актуальні проблеми реформування української науки. 
Назаров В.І., д.біол.н. (РФ, Москва). Сучасний науковий креаціонізм в системі учень про еволюцію і проблеми реформування 
сучасної науки. 
Токар Л.К., к.і.н. До питання   створення системи наукового джерелоукраїнознавства. 
Лукомський В.Г., академік академії технологічних наук України. Технологічні процеси становлення української державності. 
Пилипчук О.Я., д.біол н. Інтеграція природничих наук і сучасне світобачення українців. 
Савчук В.С., докторант Дніпропетровського університету. Теоретико-методологічні проблеми розвитку науки в контексті 
діяльності науково-природничих товариств Півдня України (XIX - початок XX ст.). 
Усенко Н.М., аспірант. Теоретико-методологічнІ питання розвитку сучасної української екологічної науки (з досвіду 
діяльності Українського Ботанічного Товариства). 
Сухомлинська О.В., чл.-кор. АПН України. Теоретико-методологічні основи перебудови сучасної історико-педагогічної науки. 
Борисенко В.Й., д.і.н. Проблеми розвитку історичної науки на сучасному етапі. 
Богоніс П.М., аспірант. Теоретико-методологічні основи перебудови хірургічної науки. 

10 
Секція IV.  Національна культура як предмет українознавчих досліджень. 

(Грушевського, 4, 7-й поверх, к. 729) 
Керівники: Коновець О.Ф., канд.філол.н., Семашко О.М., докт.філос.н. 
Секретарі: Щербатюк О.В., канд.філос.н.,Вертіль І.В., канд.філос.н. 
Доповіді: 
Семашко О.М., д.філос.н. Національна культура в системі українознавства. 
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Кримський С.Б., д.філос.н. Метод архетипів в дослідженні української духовної культури. 
Попович М.В., чл.-кор. НАН України Національна культури і культура націй 
Даниленко В.М., д.іст.н. Теоретико-методологічні проблеми дослідження історії культури українського народу XX ст. 
Коновець О Ф., к.філол.н. Історичні парадигми української національної культури. 
Ніколаєнко І.І., д.іст.н. Концепція національної культури України з позицій історичної науки. 
Вертіль І.В., к.філос.н. Філософсько-культурологічний зміст національної ментальності. 
Валевський О.Л., к.філос.н. Базові фігури культурного процесу в Україні. 
Дзюба О.М., к.іст.н Особливості   історико-культурної   реконструкції   розвитку   науки   й освіти в Україні доби XVIII ст. 
Юрчук В.І., чл.-кор. НАН України Теоретико-методологічні  засади   дослідження  української  національної культури в 
повоєнні роки (40-60-і роки) 
Хижняк З.І., к.іст.н. Роль Києво-Могилянської Академії в розвиткові національної культури. 
Головацькнй І.Д., д.біол.н. НТШ та його внесок у розвиток національної культури. 
Зіорук С.І., к.філос.н. Вплив правничого врегулювання церковно-державних відносин на поступ етнокультури. 
Шкляр В.І., д.філол.н. Інформаційний простір і соціокультурна реальність. 

11 
Бабич В.С., проф. Проблеми формування бібліографічного фонду української культури: сучасний стан і перспективи 
розвитку. 

Повідомлення: 
Костенко Н.В., д.філос.н. Символічна культура в масовій комунікації: традиції і сучасність. 
Карєва І.О., к.мист.н. Екранне просвітнтцтво в соціально-культурному вимірі України. 
Щербатюк О.В., к.філос.н. Проблеми історіографії української художньої культури ХVІІ-ХVІІІ ст. 
Хабаз В.Л., м.н.с. Жанрова специфіка і питання вивчення української бароккової проповіді. 
Горенко.Л.І.. аспірант. Проблеми дослідження української музичної спадщини другої пол. ХУІ1-XVIII ст. 
Бенч О.Г., к.мист.н. Українська хорова культура: традиції і сучасність. 
Солонична Г.В.. пошукувач. Проблеми автентики та культурних взаємовпливів української фольклорної спадщини (на 
прикладі народних пісень Покутського краю). 
Швецова А.В., к.філос.н. Самореалізація особистості у просторі української культури (методологічний ежспект). 
Шляхов Б.М., к.філос.н. Соціально-культурні функції науки та інтелігенції в спадщині І.Я.Франка. 
Нуфрієв О.М., аспірант. Етнокультура в системі національної культури. 
Юдкін І.І., к.мист.н. Питання методології і методики порівняльних досліджень (до проблеми походження "хуторянства"). 
Ляшенко І.Ф., д.мист.н. Українознавчий контекст етнології мистецтва. 
Найден О.С., к.мист.н. Методологічні проблеми дослідження української народної картини. 
Семеніхіна Я.Л., провідний архівіст. Архіви   діячів   української діаспори та їх  значення для дослідження історії національної 
культури. 
Соколов В.Ю.. аспірант. Природничо-наукова книга в українській культурі XVIII ст. 

12 
Гайда Р.П., д.фіз-мат.н. Творча   спадщина   Івана   Пулюя:   просвітницька   діяльність,   внесок   у духовну культуру. 
Саган О.Н., к.філос.н. Проблеми дослідження впливу православ'я на українську культуру. 
Степовик Д.В., д.філос.н. Концепція історії розвитку українського ікономалювання. 
Гончарова Н.В., пошукувач. Українсько-сербо-лужицькі культурні зв'язки ХІХ-ХХ ст. 
Даценко Л.О., аспірант. Видання наукових товариств Київського університету другої половини XIX –  поч. XX ст. 
Малиш М.М., аспірант. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка  та  її значення для відродження національної культури 
кін.ХІХ –  поч. XX ст. 
Сошинська Я.Є., к.іст.н. Бібліографічна інформація з українознавства кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Кобко Г.Л., к.філос.н. Проблеми викладання історії української культури радянської доби. 
Пашкова В.С., к.пед.н. Культурологічні аспекти дослідження історії української бібліографії. 
Гуртовенко Т.В., к.пед.н. Інформаційна культура як соціальне явище. 
Кулєшов С.Г., к.філол.н. Документологія та її значення  для дослідження історії національної культури. 
Кобелюх В.О., пошукувач. Стародавній текст як явище національної культури. 
Шостак О.Г., аспірант Прояви   української  ментальності   у   художньо-філософській   спадщині Миколи та Олени Рерихів. 
Лемещенко Г.С., н.с. Проблеми історико-культурної реконструкції театральної діяльності в Україні. 
Вернудіна І.В., аспірантка. Понятійний апарат естетичної спадщини І. Франка. 

13 
Секція V. Українознавство і сучасні етнонаціональні та етнополітичні процеси. 

(Актовий зал Інституту національних відносин і політології, Кутузова,8, 3-й поверх). 
Керівники: Панібудьласка В.Ф., д.іст.н., Панчук М.І., д.іст.н. 
Секретар: Губськнй С.І., м.н.с. 
Доповіді: 
Буткевич В.Г.. д.ю.н. Законотворча діяльність Верховної Ради України з питань прав людини та міжетнічних відносин. 
Орлов А.Б., д.іст.н. Етносоціальний вимір сучасних українців статус і проблеми етнічності. 
Піскун О.І. Теоретичні   питання   та   практика   становлення   міграційної  політики України. 
Чорноус В.М., к іст.н. (Москва). Україна в російській політиці. 
Бріцин В.І., д.філол.н. Етнополітичні аспекти мовного планування в Україні. 
Кресіна І.О., к.філос.н. Проблеми формування національної самосвідомості в умовах українського державотворення. 
Римаренко Ю.І., д.філос.н. Національне буття в контексті українського державотворення. 
Чумак Б.А., к.іст.н. Українознавство    в    контексті    сучасної   етнополітичної   ситуації   в Криму. 
Картунов О.В., к.іст.н. Проблеми української етнополітики в зарубіжній історіографії. 
Овчаренко П.Д., к.іст.н. Структура національних інтересів в державотворчому процесі України. 

Повідомлення: 
Чирков О.А., м.н.с. Етнічні українці в українській державі: стан та перспективи. 
Яремчук В.Д. Проблеми розвитку кримсько-татарського етносу в сучасних умовах. 
Обушний М.І., к.іст.н. До питання генези українського націоналізму. 

14 
Обговорення 

Мазука Л.І., Шевченко А.А., Висоцький О.Ю. 
Секція VI. Процес становлення і розвитку українознавства як об'єкт історичного дослідження. 

(вул. Кутузова,8, 1-й поверх, читальний зал Центрального державного архіву громадських об'єднань України 
Керівники: Солдатенко В.Ф., д.іст.н., Пиріг, д.іст.н. 
Секретар: Верменич Я.В., к.іст.н. 
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Доповіді: 
Солдатенко В.Ф., д.іст.н. Еволюція поглядів В. К.Винниченка на концепцію української революції (1917-1920 рр.), 
Гошуляк І.А., к.іст.н. Соборність України в XX ст.: актуальні завдання вивчення проблеми. 
Пиріг Р.Я.. д.іст.н. Деякі проблеми розвитку сучасного вітчизняного грушевськознавства. 
Кічігіна Н.Р.. к.іст.н. Концепція федеративного устрою В.К.Винниченка як форма реалізації української державності. 
Піскун В.М., н.с Теоретико-методологічні та практичні  проблеми пам’яткоохоронної справи в контексті українознавства. 
Желкова Л.П., к.іст.н., Кизимова Г.Ф., к.іст.н. Ідея   самобутності   українського   народу   в   працях   М.Костомарова   і 
П.Куліша (методологічний аспект). 
Голуб А.І., к.іст.н. Українські     соціал-демократи     про      причини     поразки     національно-визвольної революції 1917-1920 
рр.: історіографічний аспект. 
Шаповал Ю.І., д.іст.н. Цензура в Україні в сталінський період (1920-1950 рр.). 
Нагорна Л.П., д.іст.н. Проблема українознавства у творчій спадщині С.Л.Рудницького. 
Кучер В.І., д.іст.н. Сучасні оцінки ідейних засад діяльності ОУН-УПА. 

Виступають в обговоренні: 
Юренко     О.П.,     Верменич    Я.В..     Осадча     І.Л.,     Плачпнда    В.П.,     Василенко Ю.Т., Солдатенко І.В., Нагорний В.І., 
Щербатюк О.В., к.філос.н. 

15 
Секція VII. Проблеми словесності в системі українознавства. 
Керівники: Погребенник В.Ф., д.філол.н., Грицик Л.Б., д.філол.н., Єрмоленко С.Я., д.філол.н. 
Секретарі: Мовчан Р.Б., к.філол.н., Коломієць Л.В., к.філол.н. 

Спільне засідання. 
(Бульвар Шевченка 14, 2-й поверх, к.80) 

Доповіді: 
Баканідзе О., проф. (Грузія), Гусейнов Т, проф. (Азербайджан), Грицик Л., проф. (Київ). Зарубіжне українознавство: проблеми 
літературознавчих досліджень у країнах Закавказзя. 
Зорівчак Р.П., д.філол.н. Методологічні   принципи   дослідження   історії українського   художнього перекладу. 
Наєнко М.К., д.філол.н. Теоретична концепція українського літературознавства в працях проф. М. Дашкевича. 
Шляхова Н.М., д.філол.н. (Одеса). Естетичні аспекти в українському літературознавстві. 
Погребенник В.А., д.філол.н. Теоретичні   проблеми   естетичної  співдії  двох   концентрів  української словесності. 
Єрмоленко С.Я., д.філол.н. Національно-мовна свідомість і психолінгвістичні умови спілкування. 
Грищенко А.П., д.філол.н. Мовна ситуація і функції державної мови. 
Дубина М.І., д.філол.н. Проблема національного в інтерпретації Т.Шевченка. 
Качкан В.А., д.філол.н., акад.АН вищої школи України. Українознавство Ярослава та Святослава Гординських. 
Ковальчук О.Г., д.філол.н. Проблема національного й соціального в творчості П. Тичини. 

16 
Підсекція І. Художня література як чинник українознавства. 
(к. 80) 
Вельбівець Г.Г., к.філол.н. Зарубіжне українознавство: проблеми літературних досліджень в 
Європі. 
Задорожна Л.М., к.філол.н. Проблеми становлення і розвитку шевченкознавства у Вірменії. 
Тетеріна О.Б. Перекладацька   діяльність   Пантелеймона   Куліша   в   контексті   його 
філософських ідей. 
Кріль К.А., к.філол.н. Іван Франка І Наталія Кобринська: джерела духовної співпраці. 
Корбич Галина (Польща). "Літературно-науковий вісник" як орган українознавства. 
Мовчан Р.В., к.філол.н. Українознавчі проблеми в романі Ю.Яновського "Чотири шаблі". 
Коломієць Л.В., к.філол.н. Тодось Осьмачка: перекладач і мислитель. 
Малець Л.В., аспірантка Філософський аспект української урбаністичної прози першої чверті XX століття. 
Ярмолюк Г.Б., аспірантка Мігель    Сервантес    та    Григорій    Сковорода:    до    проблеми    вивчення європейських 
літературних зв’язків. 
Поліненко В.Б. Відтворення   модернізму   в   романі   Абе   Кобо   "Жінка   в   пісках"   (на матеріалі українського та 
російського перекладів). 
Лисенко Н.О., аспірантка. Юліан Тувім в українсько-польських зв'язках. 
Ляхова Ж.Т., к.філол.н. Дослідження українського епістолярію. 
Підсекція ІІ. Мова в контексті освіти і культури. 

( к. 114 ) 
Мацько Л.І., д.філол.н. Українознавчий компонент у шкільних та вузівських підручниках. 
Халимоненко Г.І., к.філол.н Українсько-тюркські   етнополітичні   процеси:   погляд   в   минуле   через сучасність. 
Мойсієнко А.К., к.філол.н. Теоретичні засади сучасного українського термінотворення. 

17 
Задорожний В.Б., к.філол.н. До   проблеми   розвитку   конфесійного   стилю   в   сучасній   українській літературній мові. 
Шевченко В.М., к.філол.н. Методологічні основи перекладу французької філософської літератури українською мовою. 
Томенко Л.І., аспірантка Наукова і творча спадщина Михайла Калиновича: до питання історії й теорії українського перекладу. 
Наливайко С.І. Індійські   дані   як   джерело   нового   погляду   на   деякі   давньоукраїнські реалії. 
Віденко Т.І., к.філос.н. Слово і розуміння: спілкування в контексті культури. 
Жайворонок В.В., д.філол.н. Українознавство як навчальна дисципліна . 
Паночко М.М., к.філол.н. Реабілітація букви (досвід укладання словника на літеру "Г"). 
Цицалюк Н.М., к.філол.н. Методологічні засади використання хінді для дослідження національної своєрідності української 
культури. 
Рябоконь О.В., к.пед.н. Актуальні проблеми самонавчання української мови як нерідної. 
Тимошик М.С., к.філол.н. Журнал   "Рідна   мова"   (Варшава   1933-1934   рр):   проблема   збереження єдиної літературної 
мови. 
Білас Л.М. Національний зміст програм з іноземних мов. 
Паламар Л.М., к.філол.н. Роль мови у становленні державності. 
Гнатюк Л.П., к.філол.н. Німецько-українські   термінологічні   словники:   проблема   літературної норми. 

18 
Секція VIII. Проблеми етногенезу та духовного розвитку українського народу. 
Керівники: Баран В.Д., д.іст.н., Таланчук О.М., к.філол.н., Залізняк Л.Л., д.іст.н. 
Підсекція І. Проблеми етногенезу українського народу. 

(Бульвар Шевченка, 14, 3-й поверх, к. 102) 
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Доповіді: 
Баран В.Д., д.іст.н. Походження українців у світі слав’яногенезу. 
Залізняк Л.Л., д.іст.н. Походження індоєвропейської сім'ї народів і ентогенез українців. 
Телегін Д.Я., д.іст.н. Чи були Трипільці генетичними пращурами українського народу? 
Отрощенко В.В., к.іст.н. Місце індо-іранських племен в стародавній історії України. 
Козак Д.Н.. д.іст.н. Стародавні слов'яни Волині на початку 1 тис. н.е. 
Терпиловський Р.В., к.іст.н. Київська культура та проблема походження слов'ян. 
Сміленко А.Т., д.іст.н. Населення Черняхівськоі культури та його участь у слов'яногенезі. 
Петрашенко В.О., к.іст.н. Середнє Подніпров'я на порозі постання Київоруської держави. 
Моця О.П., д.іст.н. Київська Русь та проблема походження українців. 

Обговорення: 
Віденко  М.В.,   Потехіна  І.Д.,   Клочко   В.М.,   Приходнюк   О.М.,   Россомакін   Ю., Воронаєва Т.С. 
Підсекція ІІ. Проблеми духовного розвитку українського народу. 

(Бульвар Шевченка, 14, 3-й поверх, к.136) 
Доповіді: 
Дунаєвська Л.Ф., к.філол.н. Народно-поетична та міфологічна образність у формуванні духовного мислення українських 
письменників XIX ст. 

19 
Грица С.Й., д.мист.н. Про   два   часо-просторові  виміри  в   народній  творчості  (на  матеріалі українського фольклору). 
Новійчук В.І., н.с. До проблеми фольклору в українській сучасній культурі (на матеріалі аматорської творчості). 
Копаниця Л.М., к.філол.н., доц. Стан і перспективи розвитку української етнографічної науки. 
Малинська Н.А., к.філол.н. Нові     методики     проведення     практичних     занять     та     організації самостійної роботи 
студентів-фольклористів. 
Таланчук О.М., к.філол.н., доц. Специфіка   викладання   українознавства   (світоглядних   основ   народнопоетичної 
творчості) на неспеціальних факультетах. 
Бойко В.Г., д.фінол.н. Національно-визвольні   мотиви    в   українських   піснях   літературного походження XX ст. 
Нагорна Н.М., к.філол.н. М.Гоголь в контексті світової літератури. 
П'ятницька І.С., аспірантка Етнологічний аспект вивчення музично-фольклористичної діяльності М.Лисенка. 
Ціпко А.В., аспірант, Архаїчний світогляд українців (до проблеми вивчення). 
Шевчук С.Ф., к.філол.н. Робота   по   вивченню   та   популяризації   народно-поетичної  творчості серед молоді. 
Шпак О.І., н.с. Особливості  побутування  традиційної народно-пісенної творчості  на Поділлі. 
Секція IX. Українознавчі центри: досвід організації, діяльності та проблеми розвитку. 

(Бульвар Шевченка 14, 3-й поверх, к.101) 
Керівники: Кононенко П.П., академік Академії наук Вищої школи України, Конончук М.М.. к.філол.н. 
Секретар: Краснодемська І.Й., м.н.с. 
Доповіді: 
Шкрібляк П.В., к.філол.н. Основні аспекти і напрями роботи новоствореної філії Інституту українознавства "Гуцульщина". 

20 
Головченко Г.Т., к.техн.н. Регіональний університет "Харьківський колегіум": концептуальні засади створення і діяльності. 
Дробноход М.І., д.філол.н. Українознавство в закладах післядипломної освіти. 
Індутна Н.Є., к.іст.н. Завдання і перспективи розвитку зв'язків Інституту українознавства КУ імені Тараса Шевченка з 
українознавчими закордонними осередками. 
Конончук М.М., к.філол.н. Зв'язки Інституту українознавства, українознавчих центрів України та діаспори: проблеми та 
перспективи. 
Усатенко Т.П., к.філол.н. Науково-теоретичні проблеми та практичні кроки по впровадженню в систему освіти програми 
експерименту – українська національна школа-родина. 

Круглий стіл: 
М.О.Максимович і розвиток українознавства (до 190-річчя від дня народження вченого) 

(в Музеї Т. Шевченка) 
Керівник: Заславський І.Я., д.філол.н 
Секретар: Кірик Л.М. 
Доповіді: 
Заславський І.Я., д.філол.н. М.О.Максимович – видатний український вчений-енциклопедист. 
Гуменюк Т.К., к.філос.н. Логіка естетики як логіка історії: до проблеми історизму у філософсько-естетичній спадщині 
Михайла Максимовича. 
Кирилюк З.В., д.філол.н. До питання про зв'язки М.Максимовича з російськими письменниками, які писали про Україну. 
Корнійчук М.А., зав. експозиційним відділом Музею Т.Г.Шевченка. Про творчі взаємовпливи Максимовича і Шевченка (книжки 
М.Максимовича в особистій бібліотеці Тараса Шевченка). 
Білоус Д.Г., поет. Актуалізація творчих засад Михайла Максимовича в сучасному навчально-виховному процесі. 
Молчанова Л.К., учителька 1-ї с.ш   м. Долінська. Спадщина М.Максимовича у школі. 

21 
Цивкач О.М., к.філол.н. Яків   Головацький  про  методику і методологію  М.Максимовича   як фольклориста. 
Жаркевич Н.М., к.філол.н. Михайло Максимович і Федір Глинка. 
Кононенко В.І., акад. АПН. Досвід,  проблеми і деякі особливості діяльності  Прикарпатського українознавчого центру. 
Орліченко О.П., Семенова Л.М. головні бібліографи Наук.бібліотеки Київського університету. Про укладення бібліографії творів 
М.О.Максимовича і літератури про нього. 

14  ЖОВТНЯ 
Пленарне засідання 

(актовий зал Інституту національних відносин і 
політології, вул. Кутузова,8) 

10.00 – 11.30 
Доповіді: 
Філіпчук Г.Г., голова комісії Верховної Ради з питань екологічної політики. Українознавство і формування екологічної культури. 
Рагойша В.П., професор (Білорусь). Українознавство  в Білорусі. 
Головченко Г.Т., к.техн.н. Регіональний університет "Харківський колегіум": концептуальні засади створення і діяльності. 

Перерва 11.30 – 11.50 
11.50 – 14.00 

Доповіді голів секцій. Прийняття рекомендацій. 
22 
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4.4. Програма українознавчого наукового форуму1995 р. 
 

Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка 
Сімферопольський державний університет 

Інститут національних відносин і політології НАН України 
Товариство «Україна» 

Інститут історії України НАН України 
Академія наук Вищої школи України 

 
Щорічна міжнародна науково-практична конференція: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
24 – 2 6   вересня   1995   року 
обговорюється  проблема: 

 
Україна, українці, українознавство 

(витоки та найдавніша історія) 
1 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Співголови оргкомітету: Кононенко П. П., Курас І.Ф. 
Заступники: Калакура Я.С., Токар Л.К., Шарапа В.Ф. 
Секретарі оргкомітету: Велігодський  В. М., Пилипчук О. Я. 
Члени комітету:Бандура Ю.О., Бичко І. В., Гончаренко В. Г., Грицик Л. В., Єрмоленко С.Я., Індутна Н.Є., Погрібний А. Г., 
Сазоненко Г.С., Семашко О.М., Таланчук О.М., Усатенко Т. П. 

2 
24 вересня 

ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 
Проводиться у______ауд. 

Початок о 1000 

ВІДКРИТТЯ   КОНФЕРЕНЦІЇ: 
КОНОНЕНКО П. П.,  співголова оргкомітету 
ВИСТУПИ: 
СКОПЕНКО В.В.,   ректор   Київського   університету   імені   Тараса Шевченка, академік НАН України 
СИДЯКІН В.Г., ректор Сімферопольського держуніверситету, професор 

ДОПОВІДІ   (до  20 хв): 
КОНОНЕНКО П.П.,   директор  Інституту українознавства, д-р філол. наук, академік АН Вищої школу України Україна, 
українство, українознавство: принципи історизму у вивченні і висвітленні 
КУРАС І. Ф., віце-прем’єр кабінету міністрів України, академік НАН України Загальнонаціональні та регіональні інтереси 
України: історичний досвід і сучасні проблеми. 
ЗГУРОВСЬКИЙ М. 3., міністр освіти, академік НАН України Українознавство у системі освіти 
СМОЛІЙ В. А., директор Інституту історії України, академік НАН України Про концептуальні засади у підході до вивчення та 
висвітлення проблеми формування українського етносу 
ПИРОЖКОВ С. І., директор Національного інституту стратегічних досліджень, член-кореспондент НАН України Проблеми 
розвитку людини у процесі становлення незалежної української держави 
 

Обідни перерва 14ОО-1500 
КРЕМІНЬ В.Г., керівник служби  гуманітарної політики Президента  України, д-р філос. наук Українознавство у системі 
гуманітарної політики України 
ДР АЧ І. Ф., голова т-ва   «Україна» Україна:  проблеми внутрішнього і міжнародного розвитку 

3 
БАРАН В. Д., член-кореспондент НАН України Українці у контексті розвитку слов'янських племен 
СЕМАШКО О. М.,  д-р філос.  наук Соціально-історична своєрідність формування української культури до XV ст. та 
спадкоємність розвитку її традицій 
БИЧКО І. В., д-р філос. наук Формування українського світоглядного менталітету у культурно-історичному процесі X– XV ст. 
ГОРСЬКИЙ В. М., д-р філос. наук Ідеали та символи української культури княжої доби 
ЛУК'ЯНЕНКО А. Г., голова української ланки Всесвітньої асоціації за демократію і свободу. Розвиток України як нової 
демократичної держави 

25 вересня 
РОБОТА СЕКЦІЙ 
Початок о 1000 

 
СЕКЦІЯ І 
Територія і етноси України: взаємодія у процесі розвитку 
працює у _______ ауд, 
Керівники: Баран В. Д., член-кореспондент НАН України, Залізняк Л. Л., д-р іст. наук 
Секретар: Гудим-Левкович О. М., н. с. 
ДОПОВІДІ: 
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., д-р іст. наук Венеди — давньослов'янське населення 
СКИБА Л. Є,, канд. іст. наук Духовна культура предків українців за матеріалами зарубинецьких могильників 

4 
ПРИХОДНЮК 0. М., д-р іст. наук Взаємовідносини слов'ян – предків українців з сусідніми народами у ранньому середньовіччі 
МОЦЯ О.Д.,  д-р іст.   наук Етнічний  склад  населення  Київської  держави  за   поховальними пам'ятками 
ЗАЛІЗНЯК Л. Л., д-р іст.  наук Чи були трипільці та праарійці пращурами українців 
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ О. М.,  н   с. Демографічні процеси: на території України у III–IV ст. н. е. 
ВАКУЛЕНКО Л.В., канд. іст. наук Населення українських Карпат у першій половині  І  тис. н. е. 
БОРОВСЬКИЙ Я. Є.,  канд,  іст.  наук Світогляд давніх киян 
ІВАКІН Г. Ю.,   канд.   іст.   наук Становище  Києва  та  центральних українських земель у другій половині XIII–XIV ст. 
ГЕРЦЕН О.Г.,   канд.   іст.   наук Християнське населення Криму пізнього середньовіччя 
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БУРОВ Г. М.,  д-р іст.  наук Етнокультурні спільності материкової України та Криму у добу каменю та бронзи 
САГАЙДАК М. А.,  канд.   іст.   наук Спадкоємність   матеріальної   та   духовної   культури   населення Києва від раннього до 
пізнього середньовіччя 
СЕГЕДА С. П., канд.  іст. наук Населення Київської Русі за даними антропології 
ПЕТРАШЕНКО В. О.,  канд.  іст.  наук Роль середнього Подністров'я у формуванні української народності 

5 
СЕКЦІЯ II 
Самосвідомість українців: до джерел і найважливіших чинників формування 
Працює у______ ауд. 
Керівники: Бичка І. В., д-р філос. наук, Крисаченко В.  С., д-р філос. наук 
Секретар: Піскун В. М.,  н. с. 
ДОПОВІДІ: 
КРИСАЧЕНКО В.  С., д-р філос. наук Образ України як геополітичної реальності в античній культурі 
ВОДОП'ЯНОВ П. О., д-р філос. наук, ЯСКЕВИЧ Я. С.,  д-р філос.  наук (Білорусь) Мовний простір Литовської Русі  та  Кримське  
ханство (джерелознавчий аспект) 
МЕДВІДЬ Ф.М.,  канд. філос. наук Українська національна свідомість:  витоки та генеза 
МОРОЗ С. А.,  д-р г-м.  наук, ОГНЯНИК М. С., д-р г-м. наук Палеоприродні  обставини  в  Україні  та  Криму та  етногенетичні 
процеси 
БОЙЧЕНКО І.В.,  д-р філос.  наук Міфологія слов'ян Київської Русі як форма Історичної самоідентифікації 
ВОРОПАЄВА Т. М., ст. н. с. Ментальність українців: до витоків формування 
БІЛЕНКО Т. І.,  канд.  філос. наук Феномен  слова  в усвідомленні  культурної  спадщини  Київської Русі (історико-філософський 
аспект) 
ПІСКУН В. М., н. с. Роль культурної спадщини у формуванні духовних цінностей та світогляду українського народу 

6 
ВЕРТІЛЬ І. В., канд. філос. наук Філософсько-методологічні   проблеми   української   національної культури стародавніх часів і 
раннього середньовіччя 
СЕКЦІЯ III 
Соціально-економічні та правові стосунки та міжнародні зв'язки в історії української держави 
Працює у _____ ауд. 
Керівники: Гончаренко В. Г., д-р юрид. наук, Індутна Н. Є., канд. іст. наук, Козюбра М. І., д-р юрид. наук 
Секретар: Пасемко  І. П., ст. н. с. 
ДОПОВІДІ: 
КОЗЮБРА М. І., д-р юрид. наук Правові системи Київської Русі 
УЛЬЯНІВСЬКИЙ В. І., канд. іст. наук Соціально-економічні та правові стосунки Київської Русі 
САМОХВАЛОВ В.П., канд. юрид. наук Міжнародні зв'язки в історії Київської Русі 
ПАПЕНКО Н. С., канд. іст. наук Київська Русь і Німеччина у X столітті 
ІНДУТНА Н. Є., канд.  іст. наук Культурні зв'язки Київської Русі та Західної Європи IX–ХІV ст. 
ПАСЕМКО І. П., ст. н. с. Процеси міграції людності Київської Русі та утворення Галицько-Волинської держави 
ГАЛУШКО   К. К.,   голова   студ.   наукового   т-ва   Київського ун-ту ім. Т. Шевченка Давня Русь у дослідженнях учених 
української діаспори 

7 
СЕКЦІЯ IV 
Українська державність: зародження та перші етапи становлення 
Працює у ____ ауд. 
Керівники: Смолій В. А., академік НАН України, Панібудьласка В. Ф., д-р іст.  наук, Горбул О. Д., д-р іст. наук 
Секретар: Чирков О. М., м. н. с. 
ДОПОВІДІ: 
ГОРБУЛ  О. Д., д-р іст.  наук Київська Русь: до питання про витоки української державницької ідеї 
ПАНІБУДЬЛАСКА В. Ф., д-р іст. наук Проблема походження українського етносу та деякі сучасні етнічні теорії 
ШАБУЛЬДО Ф. М.,  канд. іст. наук Україна та державотворчі процеси у Криму (перша половина XV ст.) 
ВЕЛІГОДСЬКИЙ В. М..  канд.  іст.  наук До питання про періодизацію становлення української державності 
ПАШКІВСЬКИЙ Л. 0., :канд.  іст.  наук Україна й українці у процесі вивчення історії Західних та Південних слов'ян 
ТИМОШЕНКО М.В.,  канд.  іст.  наук Вивчення історії Київської Русі у системі освіти 
ШАУТІН П. В.,  канд.  іст.  наук До питання утворення держави у східних слов'ян 
ШЕВЧУК В. Я., д-р іст. наук Правові основи Київсько-руської держави 
ГАЛАГАН В. Я., д-р іст. наук Жінки з історичній долі держави Київська Русь 

8 
ЦИЦАЛЮК Я. М., канд. філос. наук Прізвище як один із аспектів вивчення історії становлення українського етносу 
ЧИРКОВ О. А., м. н. с. Територія Русі та сучасні кордони України 
САЗОНЕНКО Г. С., директор гуманітарного ліцею Київського університету ім. Тараса Шевченка Історія України у курсі 
українознавства у навчальних закладах вищого типу 
СЕКЦІЯ V 
Наука, освіта, культура Київської Русі і сучасні проблеми їх вивчення 
Працює у ____ ауд. 
Керівники: Єрмоленко С. Я., д-р філол.  наук, Коновець О. Ф,, д-р    іст.  наук, Усатенко Т. П., канд. філол. наук 
Секретар: Вертіль І. Б., канд. філос.  наук 
ДОПОВІДІ: 
ПИЛИПЧУК О. Я,, д-р біол. наук Наука у Київській Русі 
ПІВТОРАК Г. П.,  д-р філол.  наук Мовна ситуація у Київській Русі та проблема давньоруської мови 
КОНОВЕЦЬ О. Ф., д-р іст. наук Природничо-наукові уявлення та технічні знання праукраїнців 
АЙБАБ1Н О.І., канд. іст. наук Україна і Крим: проблема етнокультурних контактів в епоху раннього середньовіччя 
КОРНІЙ Л. Я.,  д-р мист. Музична культура часів Київської Русі 
МАЦЬКО Л. І.,  д-р філол. наук Традиції  мовної  освіти доби Київської Русі та їх використання у сучасній національній школі 

9 
УСАТЕНКО Т. П., канд. філол. наук Цінності та символи культури Київської Русі та їх відображення у системі національної освіти 
ТАЛАНЧУК О. М., канд. філол. наук Давньослов'янські  культи з українській народно-поетичній творчості 
ГРИЦЕНКО М. В., зав. рай. відділом освіти Баштанського району Миколаївської  області Давня історія Півдня України у 
навчальному процесі національної школи 
ДУНАЄВСЬКА Л. Ф., канд. філол. наук Поетична специфіка української міфологічної прози з психолого-регіонального погляду 
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ПОГРЕБЕННИК В. Ф , д-р філол. наук Давня Україна і українці у художньому моделюванні П. Куліша 
СТРІЛЬКО В. В.,  президент фонду  ім. Я. Мудрого Фонд Я. Мудрого та розвиток національної освіти 
МОЙСІЄНКО А.К., канд. філол. наук Проблема літературної мови Київської Русі з українському мовознавстві початку XX ст. 
АЛЕКСЮК  А. М. д-р пед. наук, акад. АН Вищої школи України Становлення педагогіки у Київській Русі та сучасні проблеми 
розвитку педагогічної науки 
ЗІНЧЕНКО А. Л., канд. іст. наук Проблема статусу давньої Української церкви з історичній ретроспективі митрополита Василя 
Липківського 
ДУПЛЕНКО І., д-р мед. наук Медицина часів Київської Русі 
ГОЛОВАЦЬКИЙ І.Д., д-р біол. наук Біологічні та хімічні знання в Україні Х–XIV ст. 
ТАРАС ЗАКИДАЛЬСЬКИЙ (Канада) Культура Київської Русі в оцінках вчених української діаспори 

10 
СЕКЦІЯ VI 
Джерельна база та історіографія українознавства 
Працює у ____ ауд. 
Керівники: Кононенко П. П., д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, Токар Л. К.,  канд.  іст.  наук 
Секретар: Чишко В. С., канд. іст. наук 
ДОПОВІДІ: 
КОНОНЕНКО П. П., д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи До проблеми історіографії викладання українознавства у навчальних 
закладах 
КОТЛЯР М. Ф., член-кореспондент НАН України Галицько-Волинський літопис – важливе джерело вивчення давньої історії 
України 
ТОКАР Л. К., канд. іст. наук Створення наукової системи джерелознавства як важлива передумова дослідження та значення 
проблем українознавства 
ГОЛОВЧЕНКО Г. Т., канд. техн. наук, ЮРЧЕНКО Л. П., канд.  пед. наук Тюркологія як джерело вивчення давньої історії України 
ТОЛОЧКО  О. П.,  канд.  іст.  наук Густинський літопис – пам'ятка української історіографії XVII ст. 
КАЛАКУРА Я. С,, д-р іст. наук Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства 
ШАРАПА В. Ф., професор Українознавство у Криму 
СИРЦОВА О. М., канд. філос. наук Культурологічні ідеї в апокрифах Київської Русі 
САРБЕЙ В. Г., д-р іст. наук Спадщина української історіографії (погляд з кінця XX ст.) 
ЧИШКО В. С., канд. іст. наук Джерельна база українського біографічного словника 

11 
ДОДАТОК  ДО  ПРОГРАМИ 

НА  КОНФЕРЕНЦІЇ  ТАКОЖ ЗРОБЛЕНО  ДОПОВІДІ: 
Ісаєвич Я.Д., академік НАН України Міжнародна асоціація Україністів: стан, перспективи 
Жуковський А.  (Франція), академік НАН України Українська енциклопедія французькою мовою 
Тимчик А. І.,  нач.  головного управління освіти м. Києва Українознавство у системі освіти м. Києва 
Федоренко Є.  (США),  д-р філософії Українознавчі освітні центри США 
Рудницький А.  (США),  академік НАН України Наукові українознавчі дослідження у діаспорі 
Онищепко О. С,  член-кореспондент НАН України Українознавство: проблеми створення повної національної бібліографії 
Поклад Н. І.,  н.  с. Княжа Україна у рукописних зібраннях, виданих М. І. Петровим 
Бандура Г. О., канд.  філол. наук Історичні концепції формування українського народу у художній літературі 
Погрібний А. Г.,  д-р філол.  наук Актуальні питання вивчення української літератури княжої доби у контексті світового 
літературного процесу 
Кресін 0. В., співр. Інституту української археографії НАН України Історичні передумови становлення державницької ідеї у 
добу козаччини 
Остапчук В. (США.),  д-р філософії Козаки і Крим 
Онищенко І. П., канд. іст. наук Формування державності  східно-слов'янських племен в умовах поліетнічності VIII–ІХ ст. (із 
студій діаспори) 

11а 
Макара В. А., член-кореспондент НАН України Зародження природничо-технічних знань в Україні: традиції розвитку науки у 
Київському університеті 
Оніпко О. Ф., президент Української Академії наук національного прогресу Розробка проблем українознавства та розвитку 
вітчизняної науки у працях учених Української Академії наук національного прогресу 
Шляхов Б. М,,  канд.  філос.  наук Методологічні засади вивчення витоків української культури у творчості М. Драгоманова 
Кононенко М. П., н. с. Культура Київської Русі: до питання про зародження та подальший розвиток меценатства 
Коротя-Ковальська В. П., н. с, заслужена артистка України Календарно-обрядова пісенна творчість доби Київської Русі як 
джерело українознавства 
Подкопаєв Б. П., директор Українського Центру культурних досліджень Витоки української традиційної культури та проблеми 
її сучасного розвитку 
Кононенко Т. П.,  канд.   філос.  наук Українська мова: підготовка та видання підручників. Зародження і розвиток демократичної 
думки України 
Конверський А. Є., д-р філос. наук Філософські основи українознавства 
Олійник О. Б.,  д-р філол.  наук Проблеми вивчення української мови та підручник з української мови 
Горюнова В. 3., зав. рай. відділом освіти Дарницького р-ну м. Києва Українознавство з освітніх закладах (з досвіду Дарницького 
району м. Києва) 
Філіпчук Г. Г., голова Комісії Верховної ради з питань екологічної політики Екологія Криму у контексті екологічної  політики 
України 

11б 
26 вересня 

КРУГЛИЙ  СТІЛ 
«Крим в історії України» 
Працює у ____ ауд. 
Початок о 10°° 

Головують: Кононенко П. П., д-р філол. наук, Сидякін В. Г.,  проф., Погрібний А. Г., д-р філол. наук, Сергійчук В. І., д-р іст. наук 
ВИСТУПИ (до 12 хв.): 

ЧУМАК В. А., канд. іст. наук Україна та Крим: спільна історична доля 
СЕМАШКО О. М., д-р філос. наук Соціокультурні характеристики населення Криму у контексті державотворчих процесів з 
Україні 
ДАШКЕВИЧ Я. Р., д-р іст. наук Українсько-кримські зв'язки у період Київської Русі 
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ПАШЕНЯ О. М., канд. іст.  наук Історіографія передачі Кримської області із РРФСР до УРСР 
СЕРГІЙЧУК В. І., д-р іст. наук Українізація Чорноморського флоту у 1917–1919 рр.: історичний досвід та сучасні паралелі 
ГРИЦИК Л. В., д-р філол. наук Кримсько-татарське письменство в українському літературознавстві 20-х років: характер і 
напрямки досліджень 
ЯКИМОВИЧ Б. З., канд. іст. наук Українське військо у Криму у 1918 році 
ПАРАХОНСЬКИЙ Б. А., д-р мист. Україна та Крим: стратегія культурного розвитку 
ГРИГОРІЄВ В. В., канд.  іст.  наук Українці у Криму:  історико-етнографічний аспект 

12 
ШУРАНОВА О. М., канд. іст. наук Справи  про позбавлення виборчих прав як історичне джерело (на матеріалах Криму) 
ПАЩЕНЯ В. М., викладач Сімферопольського держуніверситету До становлення та розвитку національних збройних сил 
України  
КОЛОСОВСЬКА Н.Д., директор Миколаївського Інституту підвищення кваліфікації вчителів Екологічні проблеми Криму у 
дослідженнях природознавців України 

Обідня перерва 1300–1400 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Працює у ____ ауд. 

Початок 1400 

ДОПОВІДІ   (до   20   хв.) 
АНДРУЩЕНКО В. П., заст. міністра освіти, д-р філос. наук Гуманістична стратегія освіти: проблеми і пошуки 
ЄРМОЛЕНКО С. Я., д-р філол. наук Історія формування української мовної самосвідомості 
ГОНЧАРЕНКО В. Г., д-р юрид. наук Українська правова традиція 
СЕРГІЙЧУК В. І., д-р іст. наук Українське історичне товариство у дослідженні формування та розвитку українського етносу 

Перерва 1545–16°° 
ДОПОВІДІ   ГОЛІВ   СЕКЦІЙ 

ПРИЙНЯТТЯ   РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ЗУСТРІЧ 

з представниками засобів масової Інформації 
Початок о 1800 

13 
 

4.5. Програма українознавчого наукового форуму1996 р. 
 

І слово розумом святим, 
І оживи і просвіти 
Тарас Шевченко 

 
… Із слова починається людина, 

Із мови починається мій рід… 
ПРОГРАМА 

 
28-30 березня 

 
Павільйон науково-методичної, художньої українознавчої літератури 

 
28 березня, четвер 

до 12.00 –  Заїзд учасників конференції. Реєстрація. 
12.00 – 16.00 –  Відкриття конференції. Пленарне засідання. (Актовий зал Київського національного університету імені 
Тараса Григоровича Шевченка, 14) 
16.00 – 17.00 – Обідня перерва (Кафетерій університету) 
19.00 –  Відвідування Національної опери України 
Опера Дж.Верді "Набукко" 

1 
29 березня, п’ятниця 

9.50 – 10.50 –  Презентація освітніх технологій (Дивись Додаток) 
11.20 – 14.00 – Секційні засідання: 
Секція 1  (ауд. 207) 
Проблеми гуманізації навчання у світлі реформування національної системи освіти 
Секція 2  (ауд. 308) 
Українознавство у змісті гуманітарних дисциплін 
Секція 3  (ауд. 301) 
Теоретичні та практичні аспекти українознавства як окремого предмета 
Секція 4  (ауд. 406) 
Провідні принципи українознавства у змісті природничих дисциплін 
Секція 5  (ауд. 201) 
Шляхи та зміст оновлень національної системи освіти 
Секція 6  (актовий зал ліцею) 
Роль українознавства у формуванні світогляду і характеру молоді 
14.00 –15.00 – Обідня перерва (Кафетерій ліцею) 
Презентація виставок: 
– картинна галерея літературно-мистецького центру ліцею (ауд. 301) 
–  музей етнографії та побуту України XIX ст. (ауд. 310) 
–  виставка творчих робіт ліцеїстів 
– виставка робіт художника Володимира Рака 
– виставка декоративно-вжиткового мистецтва (писанки, народна іграшка, малярство по склу) родини народної художниці 
Антоніни Рак 
15.00 –16.30 – Заключне пленарне засідання. 

Круглий стіл (Актовий зал ліцею) 
18.00 –22.00 – Імпреза "Арабески" 
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Автори сценарію: 
Бальоха К.М.,заступник директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 
Галіцина Л.В., директор естетичного центру Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

(Конференцзал Київського міського будинку вчителя. Вул.. Володимирська, 57) 
3 

30 березня, субота 
10.00 –14.00 – Екскурсії: 
"Київ історико-літературний" 

Національний музей українського образотворчого мистецтва 
Музей театрального мистецтва Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

 
Від'їзд учасників конференції 

4 
Оргкомітет 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
"Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти" 
Скопенко В.В. – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Кононенко П.П. – директор Інституту українознавства, професор, співголова оргкомітету; 
Сазоненко Г.С. – директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
голова оргкомітету; 
Телевний В.І. – заступник директора з науково-методичної роботи Українського гуманітарного ліцею, заступник голови 
оргкомітету; 
Науменко Г.Г. – начальник відділу національних меншин та навчальних закладів нового типу Міністерства освіти України; 
Бандура Ю.О. – вчений секретар, доцент Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 
Жебровський Б.Г. – заступник начальника Головного управління освіти м. Києва; 
Терпіловська Г.О. – інспектор Старокиївського відділу освіти м. Києва; 
Чижевський Б.Г. – провідний інспектор відділу Міністерства освіти України; 
Ващенко Л.М. – зав.лабораторією змісту та інновацій гуманітарної освіти Українського гуманітарного ліцею; 
Галіцина Л.В. – зав.лабораторією українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського університету ім. Тараса 
Шевченка; 

5 
Чернявська Л.Н. – зав.лабораторією психолого-педагогічних основ навчально-виховного процесу Укр.гум.ліцею Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка; 
Осмоловський А.О. – зав.кафедрою суспільних дисциплін Українського гуманітарного ліцею. 
Грищенко О.С. – зав.кафедрою філологічних дисциплін Українського гуманітарного ліцею. 
Козачук І.Ю. – зав.кафедрою природничих дисциплін Українського гуманітарного ліцею. 
Драгунова Ж.Л. – зав.кафедрою іноземної філології Українського гуманітарного ліцею. 
Лавриненко Н.І. –- голова ПК Українського гуманітарного ліцею. 

СКЛАД ЖУРІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УСАТЕНКО Т.П. – кандидат філологічних наук, завідувач відділом національної освіти Інституту українознавства Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка; 
ТЕЛЕВНИЙ В.І. – заступник директора з науково-методичної роботи Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
ГАЛЩИНА Л.В. – завідуюча лабораторією українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
ГОЛЬДЕНБЕРГ Я.М. – учитель історії та суспільних наук Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
ПОКЛАД Н. – поетеса; 
ЧЕРНЯВСЬКА Л.Н. – завідуюча лабораторією психології Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

6 
ВАЩЕНКО Л.М. – завідуюча лабораторією інновацій та змісту навчання Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

7 
ПОЛОЖЕННЯ 

про міжнародну науково-практичну конференцію 
"Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти" 

Міністерство освіти України, Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Український гуманітарний ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка проводять Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію "Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти". 
1. Мета і завдання науково-практичної конференції: 
– обговорення основ концепції гуманітарної освіти; 
– визначення принципів, підходів, форм і методів навчально-виховної роботи умовах становлення національної освіти України; 
– обгрунтування проблеми оновлення змісту освіти, шляхів і форм виховання, що мають на меті формування в учнів 
національної свідомості та самостійності, національного характеру та етнічного складу психіки; 
– визначення культурно-історичних, національних підвалин виховного процесу в навчальних закладах нового типу; 
– обмін досвідом з проблем сутності та специфіки національного виховання, змісту і напрямків роботи шкіл нового типу. 
2. Учасники науково-практичної конференції: 
– учні та викладачі ліцеїв, гімназій, коледжів; 
– студенти та викладачі вищих навчальних закладів; 
– педагоги й вихованці центрів дитячої та юнацької творчості; 
– працівники районних, міських та обласних управлінь освіти. 
3. Проблеми досліджень: 
Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики свідчить про те, що у кожного народу, етносу історично склалася своя 
система освіти. 
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В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти та 
виховання. 
Національні концепції вітчизняної освіти та виховання головним завданням вбачають не лише виведення справи навчання та 
виховання з глибокої кризи, а й докорінне реформування її, піднесення до вищих світових стандартів. 

8 
Враховуючи це, проблемами дослідження науково-практичної конференції «Місце і роль українознавства у реформуванні 
національної системи освіти України» повинні стояти провідні принципи національної освіти та виховання: 
– демократизація, гуманізація навчання; 
– культурно-історичні, народнопедагогічні, народознавчі виховні традиції; 
– єдність здобутків української народної педагогіки і педагогіки наукової. 
З цією метою пропонуються теми досліджень, викладені в програмі роботи конференції 

9 
28 березня 1996 року 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Проводиться в конференцзалі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Початок о 12 годині. 
Відкриття конференції: 
СКОПЕНКО В.В., доктор хімічних наук, професор, академік Національної академії наук, ректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Вітальне  слово голови держадміністрації Старокиївського району АНДРЕСЮКА Б.П., кандидата економічних наук. 

САЗОНЕНКО Г.С., кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського університету 
імені Тараса Шевченка. 

Секретар ВАЩЕНКО Л.М., кандидат педагогічних наук, вчитель світової художньої культури Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Доповіді (до 20 хвилин) 
АНДРУЩЕНКО В.П., доктор філософських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, перший заступник 

Міністра освіти України. Концепція гуманітарної освіти України. 
КОНОНЕНКО П.П., доктор філологічних наук, професор, академік, віце-президент Академії наук Вищої школи України, 

директор Інституту українознавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Українознавство у системі освіти 
ТИМЧИК А.І., начальник Головного управління освіти м. Києва. Проблеми, перспективи шкільництва м. Києва 
КОНВЕРСЬКИЙ А.Є., доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Філософсько-соціологічна актуальність реформування гуманітарної освіти 
10 

БИЧКО А.І., доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Методологія українознавства. 

САЗОНЕНКО Г.С., кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Концептуальні засади розвитку УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка 

ЧИЖЕВСЬКИЙ БОРИС ГРИГОРОВИЧ, провідний інспектор Управління шкіл Міністерства освіти України Проблеми 
гуманізації та гуманітаризації освіти на сучасному етапі 

МАЗУР Л.О., завідуючий кафедрою Львівського обласного науково-методичного інституту. Гуманітаризація освіти та 
проблеми реструктурування навчального процесу у національній школі 

БАЯНОВСЬКА М.Р., ст. викладач кафедри педагогіки, психології та методики викладання Закарпатського інституту 
методики та виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; МАРТИНЮК І.В., доцент, завід.кафедрою теорії та 
методики виховання У ІП КККО. Дитячі та молодіжні об'єднання в Україні: проблеми, перспективи 

ГОРЮНОВА В.З., завідуюча відділом освіти Дарницької районної державної адміністрації міста Києва. 
Українознавство в роботі освітніх закладів району 

11 
29 березня 

РОБОТА СЕКЦІЙ. 
ПОЧАТОК О 9.50 ГОДИНИ 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 14–15 ГОДИН 
СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
Працює в 207 аудиторії 
Керівники: КОВАЛЬ Л.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою педагогіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, академік Міжнародної академії педагогічних наук; ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г., 
провідний Інспектор Управління загальної та середньої освіти Міністерства освіти України. 

Секретар: ЧЕРНЯВСЬКА Л.Н., завідуюча лабораторією психолого-педагогічних основ навчально-виховного процесу 
Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. 

Доповіді: 
КОВАЛЬ Л.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою педагогіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, академік Міжнародної академії педагогічних наук. Значення соціальних інститутів 
виховання у розвитку особистості учня 

МАЛЬОВАНИЙ Ю.І., кандидат педагогічних наук Інституту педагогіки АПН України. Педагогічна сутність гуманітаризації 
шкільної освіти 

ПАЛАМАРЧУК В.Ф., доктор педагогічних наук, професор, зав.лабораторією педагогічного досвіду Інституту педагогіки 
АПН України. Концептуальні основи становлення навчальних закладів нового типу 

12 
МАСОЛ Л.М., кандидат педагогічних наук. Етико-естетичний аспект у навчальних закладах нового типу. 
ЄРМАКОВ І.Г., кандидат педагогічних наук, старший науковий працівник Інституту педагогіки АПН України. Концепція 

життєствердження особистості. 
СОФІЛКАНИЧ І.В., директор Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Ужгород, Мукачівський район, 

Закарпатська область.). Центри науково-технічної творчості учнів та їх роль у формуванні національної системи освіти. 
Єрмоленко С.Я., доктор філологічних наук, професор, зав. відділом української мови Інституту українознавства 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Мова і етнос. 
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СЕКЦІЯ 2 
УКРАЇНОЗНАВСТВО У ЗМІСТІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

Працює в 308 аудиторії 
Керівник: ПОКЛАД Н.І., науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
Секретар: ОРЛИК А.М., вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені 

Тараса Шевченка 
Доповіді: 
Онкович Г.В., професор кафедри українознавства кваліфікації керівних кадрів освіти. Знаки української національної 

культури як мовленнєві стимулятори. 
Мацько Л.І., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України. Українська 

мова та підготовка видання підручників. 
13 

Олійник О.Б., доктор філологічних наук, завідуючий Військового гуманітарного інституту, Академії наук Вищої школи 
України. Зародження і розвиток демократичної думки України. 

 
 
Ващенко Л.М., кандидат педагогічних наук, завідуюча лабораторією та інновацій навчання. Принципи інтеграції 

гуманітарних дисциплін у ліцеї 
Таланчук О.М., кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча відділом фольклористики Інституту українознавства 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Словесність (фольклор і література) в системі українознавства 
Погрібний А.Г., доктор філологічних наук, професор, зав.відділом літератури Інституту українознавства Київського 

університету ім. Т. Шевченка. Українська художня словесність у системі українознавства. 
Грищенко О.С., завідуюча кафедрою філології гуманітарного ліцею Київського університету ім.Т.Шевченка. Роль 

української словесності у національній системі освіти та виховання 
Надольний І.Ф., доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою філософії філософського факультету 

Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Головні риси світогляду українця 
Мойсеєнко А.О., кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української мови Інституту 

українознавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Культура мовлення суспільства – показник стану його 
моральності. 

Білас Л.М., вчитель англійської мови Українського гуманітарного ліцею національного університету ім.Т.Шевченка. 
Українознавчий аспект у викладанні англійської мови. 

14 
Непийвода М.Ф., кандидат філологічних наук, доцент, завідуюча кафедрою українознавства Черкаського інженерно 

технологічного інституту. Українознавчі проблеми синтаксису. 
Яськів О.М., асистент Львівського обласного науково-методичного інституту. Мовні аспекти українського відродження 
Богдан С.К., кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії культури української мови Волинського державного 

університету ім. Лесі Українки. Тематика наукових робіт слухачів МАН 
Скляниченко Ю.Ф., викладач українознавства школи-гімназії № 9 м. Кіровограда. Місце українознавства в системі 

гуманітарних дисциплін у гімназії суспільно-гуманітарного профілю 
Прокопів В.М., учитель ЗОШ №4 м. Хуст, Закарпатської обл. Роль уроків української мови та літератури у пізнанні та 

знанні рідної мови, свого родоводу, краю, Вітчизни 
Цегельник О.М., учитель історії школи-гімназії №5 м. Кіровограда Вивчення історії Української держави та права на 

уроках українознавства 
Глушкова Г.М., м. Донецьк Використання народознавчого матеріалу при вивченні складносурядних речень 

УРОКИ: 
Урок світової художньої культури 
Тема: Мистецтво українського авангарду: традиції і сучасність. 
Вчитель Ващенко Л.М., кандидат педагогічних наук, завідуюча лабораторією змісту та інновацій навчання Українського 

гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. 
15 

Українська мова 
Тема: "Стилістичні можливості синтаксичних синонімів" 
Вчитель Чукіна В.Ф. 
група 31, аудиторія 208 
 
Українська література 
Тема: "Імпресіоністичні новели Михайла Коцюбинського" 
Вчитель Доненко Л.О. 
група 24, аудиторія 306 
 
Урок історії України 
Тема: "Сучасна українська діаспора" 
Вчитель Гольденберг Я.М. 
група 34 (юридична), 408 

29 березня 1996 року 
СЕКЦІЯ З 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК ОКРЕМОГО ПРЕДМЕТА 
Працює в 301 аудиторії 

Керівник: Руденко Ю.Д., доцент кафедри українознавства Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Міністерства освіти України 

Секретар: Крячек Н.Ю., вчитель зарубіжної літератури Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

УРОКИ: 
Урок українознавства 
Тема: "Універсальність світогляду Григорія Сковороди. Риси характеру українця". 
Вчитель ГалІцина Л.В. 
Група 24 (юридична), аудиторія 301 
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ДОПОВІДІ: 
Кононенко П.П., доктор філологічних наук, академік, віце-президент Академії наук Вищої школи України. До проблеми 

історіографії викладання українознавства у навчальних закладах 
16 

Семашко О.М., доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи інституту українознавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент Академії національного прогресу. Соціально-
історична своєрідність української культури до XX ст. та спадкоємність розвитку її традицій 

Калакура Я.С., доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою. Джерелознавчі аспекти сучасного 
українознавства 

Пасемко І.П., науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Українознавство в зарубіжних центрах 

Галіцина Л.В., завідуюча лабораторією українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Принципи викладання українознавства в Українському гуманітарному ліцеї 

Яресько Л.П., директор середньої школи № 252 м. Києва. До проблеми викладання українознавства у середній школі 
Громак Н.І., директор ЗОШ № 72 м. Донецька. Формування творчо-розвивальної особистості засобами 

народознавства 
Серьожнікова Р.К., кандидат педагогічних наук, старший викладач Обласного інституту післядипломної освіти 

м. Донецька. Українознавство – духовна квінтесенція України 
Цимбалюк В.І., кандидат педагогічних наук, заступник директора Сквирського ліцею. Спецкурс з українознавства 

"Україна в колі світових Цивілізацій" у школах нового типу 
Тарасова В.П., методист міського відділу народної освіти м. Іллічівська. Форми роботи з українознавства 

17 
Ткач П.А., директор школи. Українознавство в системі освіти як окремий предмет 
Канеков В.І., директор школи № 21 м. Кіровограда. Українознавство у національній школі 
Петруляк Н.М., вчитель української мови та літератури ЗОШ с.Руські Комарівці Ужгородського р-ну Закарпатської 

області. Народна календарна обрядовість українців – один із напрямків українознавства 
Жмундуляк Д.Д., методист українознавства Чернівецького науково-методичного інституту освіти. Філософські основи 

українознавства: весільний похоронний обряди Гуцульщини та Покуття 
СЕКЦІЯ 4 

ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНОЗНАВСТВА У ЗМІСТІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
Працює в 406 аудиторії 

Керівник: Крисаченко В.С., доктор філософських наук, завідуючий відділом філософсько-світоглядних проблем 
українознавства Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Секретар: Козачук І.Ю., завідуюча кафедрою природничих дисциплін Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

УРОКИ: 
Інтегрований урок 
Урок-гра "Суд над людством заради людини" 
Вчитель Кононенко М.П. 
Група 23 
Аудиторія 406 

18 
ДОПОВІДІ: 
Пилипчук О.Я., доктор біологічних наук, доцент, завідуючий відділом історії наук і освіти інституту українознавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Формування радіобіологічної грамотності школярів України в 
системі освіти та виховання 

Сергійчук В.І., професор, доктор історичних наук кафедри історії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Визначні математики та фізики України 

Коновець О.Ф., доктор історичних наук, професор кафедри історії історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Історія науки та освіти в природознавчих наукових товариствах 

Горбул О.Д., завідуючий кафедрою українознавства Університету харчової технології. Українознавство у вищому 
технічному закладі 

Крисаченко В.С., доктор філософських наук, завідуючий відділом філософсько-світоглядних проблем українознавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Природа і людність України в пам’ятках світової культури 

Рудик С.К., доктор сільськогосподарських наук, професор, декан ветеринарного факультету Університету сільського 
господарства. Лікувальна справа на терені України в найдавніші часи 

Дупленко Ю.К., доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом Інституту геронтології. Старіння в Україні та 
проблеми його вивчення 

Руда С.П., кандидат біологічних наук, завідуюча відділом історії Національної академії наук. Природознавство в 
системі наукових товариств, його українознавчі аспекти 

19 
Мороз С.А. Природні ресурси та резерви України 
Нагорна А.М., доктор медичних наук, професор. Здоров’я людини та екологія 
Кваша В.В., кандидат біологічних наук, секретар асоціації ботанічних садів України. Парки в просвітницьких цілях 
Козачук І.Ю., завідуюча кафедрою природничих дисциплін Українського гуманітарного ліцею Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Українознавчі аспекти при викладанні природничих дисциплін 
Жупа ненко С.І., доцент кафедри психології, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії імені Лесі 

Українки. Художній образ природи в контексті екологічного виховання 
Сагарда В.В., завідуючий кафедрою педагогіки і психології Ужгородського державного університету; Фернега В.С., 

викладач кафедри педагогіки і психології Ужгородського державного університету. Українознавство у змісті природничих 
дисциплін (на прикладі фізики) 

Химинець В.В., доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедрою педагогіки, психології та методики 
викладання Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Екологічне 
виховання – складова частина процесу реформування національної системи освіти 

Плівачук К.В., учитель української мови та літератури, українознавства, завідуюча кафедрою Сквирського ліцею. 
Птахи-тотеми у Програмі з українознавства 

Крєпка С.С., учитель біології ЗОШ № 20 1-2 ст., м. Ужгород. Роль краєзнавства у формуванні світогляду 
20 

 



 101

СЕКЦІЯ 5 
ШЛЯХИ  ТА  ЗМІСТ ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ 

Працює в 201 аудиторії 
Керівник: Усатенко Т.П., завідуюча відділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філологічних наук. 
Секретар: Кононенко М.П., вчитель Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, науковий співробітник Інституту українознавства. 
ДОПОВІДІ 
Усатенко Т.П., зав.відділенням національної освіти Інституту українознавства, кандидат філологічних наук. 

Українознавство в культурно-історичній парадигмі національної школи 
Кононенко  М.П., вчитель Гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка, науковий співробітник 

Інституту українознавства. Тип української національної школи – школа-родина. 
Філіпчук Г.Г., народний депутат Верховної Ради України. Національна еліта виховується в національній школі 
Колосовська Н.Д., директор Обласного інституту удосконалення вчителів м. Миколаєва. Розвій української 

національної школи-родини на Миколаївщині 
Погрібний А.Г., доктор філологічних наук, професор, завідуючий відділом літератури Інституту українознавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збереження і розвиток духовних засад педагогічного товариства 
імені Григорія Ващенка 

21 
Мартинюк І.В., кандидат філософських наук, завідуючий кафедрою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 

освіти. Етнопедагогіка та підвищення кваліфікації вчителів 
Руденко Ю.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, Київського педагогічного університету імені М.Драгоманова. 

Використання елементів козацького виховання в національній ШКОЛІ 
Тимошик М.С., кандидат філологічних наук, головний-редактор видавництва "Либідь". Першоджерела українознавства 

в роботі національної школи 
Українознавча основа навчально-інтегративного курсу "Валеологія" 
Ковальська В.Н., науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, заслужена артистка України 
Клічак Г.С., заступник директора середньої школи № 139 м. Києва. Педагогічні умови використання українознавства в 

співпраці школи та родини 
Коротя І.М., вчитель Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. "Школа 

родина" в системі національного виховання 
Чолану Л.В., Бельський університет, Молдова. Українознавство в системі освіти української меншини Молдови 
Бальоха К.М., заступник директора з виховної  роботи Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені 

Тараса Шевченка. Сутність і особливості національного виховання 
Невгодовський А. Лицарське виховання учнівської молоді в системі національної освіти на українознавчій основі 
Жукова О.М., директор гімназії м. Макіївка. Відроджуємо храм нашої душі 

22 
Шклова З.Г., заступник директора з виховної роботи сш. № 121 м. Одеси. Система національного виховання в школі 
Ющук Л.І., вчитель української мови та літератури Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату. Роль 

українознавства у формуванні світогляду молоді 
СЕКЦІЯ № 6. Учнівська. 

УЧНІВСЬКА РОЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ І ХАРАКТЕРУ МОЛОДІ 
Працює в актовому залі ліцею 

Керівник: Олексик А.М., доктор педагогічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Секретар: Осмоловський А.О., зав.кафедрою історико-суспільних дисциплін Українського гуманітарного ліцею 

Київського університету імені Тараса Шевченка 
Презентація родини 
Тема: "І пресвяте ім’я твоє, мати!.." 
Куратор Ткач А.А. 
Група 21 

ДОПОВІДІ 
Ідеал українця, шлях до нього та принципи досягнення 
Калита Ірина, юридична група Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. 

Керівник Галіцина Л.В.  
Універсальність філософії Г.Сковороди  
Марусенко Кіра, Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. Керівник: Галіцина 

Л.В., вчитель українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. 
Керівник Ткач А.А., вчитель українознавства Українського ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка.  

23 
Свобода думки як найвищий апогей розвитку людської свідомості 
 
Особливості Українського правозахисного руху 
Кириленко Олександра, філологічна група Українського гуманітарного Київського університету імені Тараса Шевченка 
Биткова Анастасія, юридична група 
Керівник Галіцина Л.В. 
 
Києво-Могилянська Академія, її місце і роль в освіті та культурі України. 
Погрібний Валентин, юридична група 
Керівник: Галіцина Л.В., вчитель українознавства ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка 
 
Україно-білоруські пограниччя: історичний та етнографічний аспект 
Іваньків Ігор, 11 група 
Керівник: Ткач А.А. 
 
Українські дукачі 
Шомін Михайло, 11 група 
Керівник: Ткач А.А., вчитель українознавства 
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Мотиви ностальгії,  національної зради в драмі Л.Українки "Бояриня" 
Устич Оксана, юридична група 
Керівник:  Доненко Л.О., вчитель української Українського гуманітарного ліцею імені Тараса Шевченка 
 
Місце та роль українознавства у формуванні характеру та світогляду молоді 
Соловйов Олексій, юридична група 
Керівник: Галіцина Л.В. 
 
Народні традиції у формуванні національної свідомості 
Гудзь Тетяна, учениця 11 класу обласного ліцею м. Хмельницький 
 
Образ рідної землі за книгою Б.Грищука "Поділля – колиско і доле" 
Брашковська Оксана, учениця 11 класу обласного ліцею м. Хмельницький 
 
Ціннісні орієнтації ліцеїстів як складова їхнього світогляду (психологічне дослідження) Березюк Марія, 11 група 
 

24 
 
Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Керівник: Чернявська Л.М. 
 
Музичне мистецтво Київської Жолдак Дарина,13 група Українського гуманітарного ліцею національного університету 

імені Тараса Шевченка 
Керівник: Ткач А.А., вчитель українознавства 
 
Позакласна робота з народознавства-один із чинників виховання національносвідомих громадян 
Димченко Л.М., учитель-методист української мови та літератури ліцею при Донецькому державному університеті. 
 
Українське образотворче мистецтво к. ХІХ – поч. XX ст. 
Миколенко Тетяна, юридична група Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
Керівник: Галіцина Л.В. 
 
28 березня 1996 року 

25 
 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
актовий зал ліцею 

Головують: Сазоненко Г.С., кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 
університету ім.Т.Шевченка, Кононенко П.П., доктор філологічних наук, академік, віце-президент Академії наук Вищої України, 
Сверстюк Є.В., доктор філософських наук, письменник, лауреат Державних премії України ім.Т.Шевченка, головний редактор 
газети "Наша віра", Чумарна М., директор авторської школи українознавства Марії член Спілки письменників України м. Львів 

26 
Для нотаток 

27 
Для нотаток 

28 
Додаток 

Презентація освітніх технологій 9.50 – 10.50 

Українська мова 
Стилістичні можливості синтаксичних конструкцій 
Вчитель Чукіна В.Ф. 
група 31 

Аудиторія 208 

Українська література 
Імпресіоністичні новели Михайла Коцюбинського 
Вчитель Доненко Л.О. 
група 24 

Аудиторія 306 

Історія України 
Сучасна українська діаспора 
Вчитель Гольденберг Я.М. 
група 34 

Аудиторія 408 

Світова художня культура 
Мистецтво українського авангарду – традиція та сучасність 
Вчитель Ващенко Л.М. 
група 33 

Аудиторія 201 

Українознавство 

Універсальність філософії Григорія Сковороди. Риси характеру 
українця 
Вчитель Галіцина Л.В. 
група 24 

Аудиторія 301 

Засідання школи-родини 
І пресвяте ім'я твоє, мати... 
Куратор Ткач А,А. 
група 21 

Аудиторія 310 

Бінарний урок з природознавства 

Суд над людством заради людини 
Вчителі: Козачук І.Ю., Кононенко М.П., Щкрупський О.В., Коротя 
І.М. 
група 23 

Аудиторія 406 

29 
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4.6. Програма українознавчого наукового форуму1997 р. 
 

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
КИЇВСЬКОГО   УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ   НАН УКРАЇНИ 

 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ) 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

УКРАЇНА, УКРАЇНЦІ, 
УКРАЇНОЗНАВСТВО 

XIX СТОЛІТТЯ 
 

16-17 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ 
 

КИЇВ    1997 
 

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
КИЇВСЬКОГО   УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ   НАН УКРАЇНИ 

 
ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ "СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ V 
УКРАЇНОЗНАВСТВА" 

 
ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПРОБЛЕМА: УКРАЇНА, УКРАЇНЦІ, УКРАЇНОЗНАВСТВО XIX СТОЛІТТЯ 

 
16-17 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ 

 
КИЇВ 1997 

1 
ОРГКОМІТЕТ 
Міжнародної науково-практичної конференції: 
Співголови оргкомітету: Кононенко П.П. Смолій В. А. 
Заступники: 
Секретарі оргкомітету: 
Члени оргкомітету: 
Коновець О. Ф. Токар Л. К. 
Піскун В. М. Ціпко А. В. Щербатюк О. В. 
Андрущенко В. П. Бандура Ю.О. Баран В.Д. Горбул О. Д. Гунчак Т. Г. Дробноход М. І. Калакура Я. С. Крисаченко В. С. Курас І. 
Ф. Маслак П. О. Мойсієнко А. К. Наєнко М. К. ОнищенкоО. С. Паламар Л. М. Панчук М. І. Погрібний А. Г. Поплавський М 
Сазоненко Г. С. Сорока М. І. Сохань П. С. Таланчук О. М. Усатенко Т. П. Чередниченко О. І. ШкріблякП. В. Яцків Я. С. 

Адреса оргкомітету 
і місце проведення 

конференції 
Інститут українознавства Київського університету 

імені Тараса Шевченка. 
Київ, 252 033, бульв. Шевченка, 14 (к. 101) 

тел. 225-02-34 
2 

ПРОГРАМА 
15 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА 

1000-1500 – Заїзд учасників конференції. 
1500-1700 – Прес-конференція. Презентація нових видань Інституту українознавства. (Інститут українознавства Київського 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 14, к. 101) 
16 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 
900-1000– Реєстрація учасників конференції. 
1000 – 1300 — Пленарне засідання. (Конференц - зал гуманітарного корпусу Київського університету імені Тараса Шевченка, 
бульв. Т. Шевченка, 14 — 2 поверх) 
1300-1400 — Обідня перерва. (їдальня - 2 поверх,   кафетерій - 1 поверх).  

1400-1800 – Продовження пленарного засідання. 
17 ЖОВТНЯ, ПЯТНИЦЯ 

900- 1400 — Секційні засідання (Гуманітарний корпус Київського університету імені     Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 
14).  
СЕКЦІЯ 1. Джерела, історія, історіографія та методологія українознавства. 
(к. 117-3 поверх) 
СЕКЦІЯ 2. Етно-національні та мовні аспекти формування української політичної нації. 
(к. 101 -3 поверх)  
СЕКЦІЯ 3. Філософсько-світоглядні аспекти українознавства. 
(к. 115-3 поверх) 
СЕКЦІЯ 4. Національна культура та культурологія в системі українознавства. (к. 102-3 поверх) 
СЕКЦІЯ 5. Літературний процес у контексті ураїнознавства. (к. 78-2 поверх) 
СЕКЦІЯ 6. Традиції розвитку української національної освіти. (к. 108-3 поверх) 
СЕКЦІЯ 7. Українознавство в міжнародному світовому просторі. (Конференц-зал - 2 поверх) 
1400- 1500 – Обідня перерва. (їдальня - 2 поверх, кафетерій 1 - поверх). 
1500- 1800 – Заключне Пленарне засідання. Підведення підсумків конференції. 
(Конференц - зал гуманітарного корпусу Київського університету Імені Тараса Шевченка, бульв. Т.Шевченка, 14 — 2 поверх). 

18 ЖОВТНЯ, СУБОТА 
Від'їзд учасників конференції. 

3 
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16 жовтня 
ПЛЕНАРНЕ   ЗАСІДАННЯ (Конференц-зал ) 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ   ( 10 00-1800) 

КОНОНЕНКО П.П. — директор Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, акад. АНВищої 
школи України, д-р філол.наук, співголова оргкомітету. 
СКОПЕНКО В.В. —ректор Київського університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України — Вступне слово. 
ВИСТУПИ: 
Українське державотворення: досвід та історичні уроки. 
СМОЛІЙ В.А., віце-прем 'єр міністр Кабінету МіністрівУкраїни, акад. НАН України, 
Проблеми розвитку науки в Україні на сучасному етапі. 
ПАНЧУК М.І., голова ВАК України, д-р іст. наук, проф. 

ПЕРЕРВА    1120-1135 

ДОПОВІДІ: (до 20 хв.) 
КОНОНЕНКОП.П., акад. АН Вищої школи України, д-р філол.наук. Українознавство XIX ст.: традиції, здобутки, проблеми. 
ЯЦКІВ Я.С, акад. НАН України. Українознавство і світове українство: шляхи консолідації. 
КАЛАКУРА Я.С., д-р іст. наук, проф. Українознавчі джерела XIX ст.: проблеми класифікації. 

ДИСКУСІЯ 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13°°-1400. 

ДОПОВІДІ: 
КУРАС І.Ф., акад. НАН України. Етнополітологія в Україні: ідейні джерела, етапи і перспективи розвитку. 
БАРАН В.Л. чл.-кор. НАН України. Археологічні дослідження XIX — початку XX ст. та їх значення для висвітлення генези 
українського народу. 
СОХАНЬ П. С., чл.-кор. НАН України. Українська національна археографія ХГХ ст.: етапи розвитку і сучасні завдання. 
ПОГРІБНИЙ А.Г., д-р філол. наук, проф. Література універсал істської місії: українознавчий аспект української літератури XIX ст. 

ПЕРЕРВА 152О'І515. 
ПОПЛАВСЬКИЙ М.М., д-р філол. наук, проф. Національно-культурна діяльність в Україні: історичні традиції і сучасні проблеми. 
ГУНЧАК Т. Г, д-р істор. наук, проф. (США), Суспільно-політична думка в Україні XIX ст. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО 0.І, д-р філол. наук, проф. Мовна політика царизму в Україні: історичні паралелі. 
КОНОВЕЦЬ О.Ф., д-р іст. наук. Українознавство XIX ст. як соціально- культурний феномен. 

ДИСКУСІЯ 
4 

17   ЖОВТНЯ РОБОТА   СЕКЦІЙ 
(900-1400) 

СЕКЦІЯ 1. 
ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

(к.117) 
Керівники: КАЛАКУРА Я. С, д-р іст. наук, проф., КУЛЬЧИЦЬКИЙ С. В., д-р іст. наук, проф., ТОКАР Л. К., канд. іст. наук, доц. 
Секретар     МАЗУКА Л. І., канд. іст. наук 
ДОПОВІДІ: 
ТОКАР Л.К., канд іст. наук, доц. Досвід та уроки буття українського народу в системі українознавства. 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ В.С, д-р іст. наук, проф. Державотворення в Україні: закономірності процесу та особливості їх прояву в XX ст. 
САРБЕЙ В.Г., д-р іст. наук, проф. Українська Історіографія XIX ст. у контексті розвитку українознавства. 
ГОРБАНЬ Т.Ю., канд. іст. наук. Концепції українознавства в працях істориків XIX ст. 
ОНИЩЕНКО І.Г., канд. іст. наук, доц. Наукова схема українського історичного процесу в працях українських істориків XIX ст.. 
ПІСКУН В.М , канд. іст. наук. Українознавчий аспект становлення музейної та пам'яткоохоронної справи. 
МЕДВІДЬ Ф.М., канд. філос. наук, доц. (м.Львів). Українська національна ідея в контексті наукових досліджень XIX ст. 
ПАНІБУДЬЛАСКА В.Ф., д-р іст. наук, проф. Проблеми етногенезу українського народу в працях М. Костомарова. 
МАЗУКА Л.І., канд. іст. наук. Українська діаспора в XIX ст.: виникнення та особливості формування. 
КРИВОШЕЯ В.В., канд. іст наук. Збереження творчого потенціалу української національної ідеї в умовах бездержавності. 
КРЕСІНА І.О., канд філос. наук, доц. Проблеми формування національної самосвідомості в творчості М.Драгоманова. 
СТЕЦЕНКО С.В., канд. іст. наук, доц. Етносоціальні процеси на селі у фокусі суспільно-політичної думки XIX ст. 
ФІГУРНИЙ Ю.С , м. н. с. Спадщина Ф. Вовка в дослідженні культури козацтва як українознавча проблема. 
ГУБСЬКИЙС.І., м.н.с. Українські військові формування XIX ст.: історіографія проблеми 
КОВАЛЬ О.М., м.н.с. Внесок Київської археографічної комісії у формування джерельної бази українознавства. 

5 
СЕКЦІЯ 2. 

ЕТНО – НАЦІОНАЛЬНІ ТА МОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ   УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ     НАЦІЇ 
( к. 101 ) 

Керівники: БАРАН В. Д., чл.-кор. НАН України, 
ЗАЛІЗНЯК Л. Л., д-р іст наук, проф. 
Секретар  ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ О. М., канд., іст. наук 
ДОПОВІДІ: 
ЄРМОЛЕНКО С. Я., д-р філол. наук, проф. Дискусії ХІХ ст. про літературно-писемну основу української мови і проблеми 
національно-мовної єдності українців. 
МАЦЬКО Л. І., акад. АПН України, д-р філол. наук. Мовотворення Лесі Українки — інтелектуальний потенціал нації. 
МОЙСІЄНКО А. К., канд. філол. наук. Питання української мови в журнальній періодиці ХІХ ст. 
ЗАЛІЗНЯК Л. Л., д-р іст. наук, проф.Ранні етапи формування української нації. 
МУРОМЦЕВА О.Т. Мовно-літературна практика письменників Галичини в історії української мови ХІХ ст. 
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ О.М., канд. іст. наук. Традиційна демографічна поведінка українців ХІХ-XX �т.. 
КОСТЯНТИНОВА С.В., н.с. Від українофілів до українців (формування поетичної культури неокласиків). 
ЦИЦАЛЮК Н.М., канд. філос.наук, доц. (м.Харків). Значення концепції В.В. Хвойки для вивчення етнічної історії України. 
КОБЕЛЮХ В.О.,  проф. (м. Львів). Проблеми дослідження санскриту в українських джерелах. 
СЕГЕДА С.П., канд. іст. наук. Формування антропологічних особливостей українського народу. 
ШКРІБЛЯК П.В., канд. філол. наук (м.Верховина). Соціально-політичний та національно-культурний розвиток Гуцульщини в ХІХ 
ст. 
АРСЕНИЧ П.І., ст. н. с, засл. Прац. Культури. Проблеми Гуцульщини у ХІХ ст. 
ДЬОМІНА А.В., ст. викл. (Волинський ін-т, м.Луцьк.) Особливості структури синтаксичних конструкцій українських казок. 
УСЕНКО П.Т., канд. іст. наук. До питаня генези української національної ідеї ХІХ ст. 
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МЕДВІДЬ А., ст. викл. Каф-ри українознавства Львівського ін-ту фізкультури (м.Львів). Мова як духовний оберіг української 
нації. 

6 
СЕКЦІЯ 3 

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(к. 115) 

Керівник: КРИСАЧЕНКО В. С, д-р філос. наук, проф., БОНДАР С.В., канд. філос. наук. 
Секретар   СКОРИК М. М., канд. філос. наук. 
ДОПОВІДІ: 
КРИСАЧЕНКО В. С., д-р філос. наук, проф. Теоретико-світоглядні пріоритети українознавства ХІХ ст. 
ОГОРОДНИК   І. В., д-р філос. наук. Філософські засади українського романтизму. 
СИДОРЕНКО   М. М., д-р філос. наук. Філософсько-теологічна освіта на українських землях Австро-Угорської імперії. 
БОНДАР С. В., канд. філос наук. До проблеми рецепції аіггичного спадку в академічній українській філософії. 
ЦИМБАЛЮК І Л. (м.Луцьк). Світоглядне значення традиційного українського пантеїзму. 
КАНАК Ф. М, д-р філос. наук. Філософія української Ідеї доіндустріального суспільства. 
МАРТИНЮК А. Г, н. с. Проблема етнічного та національного самопізнання в українській філософії. 
ЦУРУПА М. В., д-р філос. наук. Особливості української військово-філософської думки ХІХ ст. в європейському контексті. 
КОНОНЕНКО Т.П., канд філос. наук. Ідея прав людини в українській філософії ХІХ ст. 
ЧЕРНІЙ А.М., д-р філос. наук. Трансцендентальна єдність етнічних та релігійних основ як джерело відродження України. 
КІХНО А.М., д-р філос. наук. Українська культура ХІХ ст. в європейському контексті. 
ГРАБОВСЬКИЙ СІ., канд. філос.наук. Панславізм Кирило-Мефодіївських братчиків і сучасність. 
РОЗУМНИЙ М.М., канд. філос. наук. Національна ідея: алгоритми національного самоопанування. 
МОСТЯЄВ О.І., м. н.с. ХІХ ст. філософсько-історичні виміри українського етногенезу. 
ГРАБОВСЬКА І.М.. канд. філос. наук Пошуки культурної самобутності України дослідниками першої пол. ХІХ ст. 
СКОРИК М.М., канд. філос. наук. Народницький рух і «Громада» – межі співрозгляду. 
УДОВИЧЕНКО О., м. н. с. Концепція світогляду українського народу в І. Нечуя-Левицького.  

7 
СЕКЦІЯ 4 

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

(к. 102 ) 
Керівники: АФАЛАСЄВ Ю Л , д-рфілос наук, проф., КОНОВЕЦЬ О.Ф., з іст наук, проф., ТАЛАНЧУК О.М. канд. філол. наук, доц. 
Секретар: ШАЛАК О І, канд філол. наук 
ДОПОВІДІ: 
АФАНАСЕВ Ю.Л., д-рфілос. наук. Українська культура ХІХ ст. з погляду системності. 
СЕМАШКО ОМ, д-р філос. наук, проф. Парадигми розвитку української культури: ретроспектива та перспектива. 
ТИМОШИК М.С., д-р філол. наук. Цензура українознавчих видань як чинник заборони української національної ідеї. 
КАЧКАН В.А., д-р філол. наук, проф. Пресологія XIX ст. - поч. XX ст.як джерело українознавства. 
ТАЛАНЧУК О.М., канд. філол наук, доц. Роль української фольклористики XIX ст у розвитку українознавства. 
ЩЕРБАТЮК О.В., канд. філос наук. Специфіка культурологічної рефлексії в українознавчих студіях сер. XIX - поч. ХХст. 
ВЕРТІЛЬ І.Ф., канд, філос наук. Філософсько-культурологічний аспект української ідеї XIX ст. 
ЦІПКО А В., канд. філол наук. Реконструкція міфологічних образів за фольклорними текстами XIX ст. як метод пізнання 
українського народу. 
ШАЛАК О.І., канд. філол наук. Ритуал і фольклор (на матеріалі записів обрядової поезії XIX ст.). 
ЯЦЕНКО Б.І., н. с. (м Ужгород). Формування наукового погляду на "Слово о полку Ігоревім" як на українську пам'ятку в першій 
половині XIX століття. 
РУДИК СЮ., д-р ветер наук. Українські вченІ-медики XIX ст. та їх внесок у національну культуру. 
РУДА С.П., канд. біол. наук. Природничо-наукові ідеї в контексті українознавчих студій XIX ст. 
САВЧУК В.С., д-р іст наук (м. Дніпропетровськ). Наукові говариства Півдня України та їх роль у розвитку українознавства XIX 
ст. 
ШЕВЧУК СІ., (м.Рівне). Городоцький етнографічний музей в утвердженні українознавства кінця XIX – поч. XX ст. 
МЕТЕЛЬСЬКИЙ О.С. Соціокультурні трансформації українського суспільства XIX ст. 
КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА В.П., н.с. Пісенний фольклор XIX ст. в українських виданнях. 
ВАДЗКЖО.І., асп. Внесок вчених-природознавців НТШ у розвиток українознавства другої пол. XIX ст. 
ГРІНБЕРГ Л.Ф., викладач Київського Ін-ту культури. Культурологічна місія П Куліша (до питання про запровадження 
державотворчих документів українською мовою) 
ДУПЛЕНКО Ю.К., д-р мед наук. Українські медики-вчені XIX ст. та їх внесок у національну культуру. 

8 
СЕКЦІЯ 5. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС У КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(Конференц - зал) 

Керівники   НАЄНКО М К., д-р філол. наук, проф., ПОГРІБНИЙ А.Г., д-р філол наук, проф. 
Секретар    ДЕНИСЮК С.П., асп 
ДОПОВІДІ: 
ДОНЧИК В.Г., д-р філол. наук. Українська літературознавча періодика XIX ст. 
НАЛИВАЙКО Д.С., чл -кор НАН України. Класична українська література у світовому контексті. 
НАСЄНКО М.К., д-р філол наук, проф. Дмитро Чижевський і проблеми літератури українського реалізму. 
ДЗЮБА І.М., акад. НАН України. Тарас Шевченко: питання сучасної інтерпретації спадщини. 
ІЛЬНИЦЬКИЙ М.М., д-р філол. наук. Традиції і новаторство поезії "молодомузівців". 
СВЕРСТЮК Є.О., д-р філос. наук. Духовні витоки української літератури XIXст. в США. 
РУДНИЦЬКИЙ Л, проф (США). Переклади української літерагури XIX ст. в США. 
МОВЧАН Р В., канд. філол наук. Художні дослідження психіки української жінки в творчості Ольги Кобилянської. 
ІГОР ТРАЧ, редакторжурн  "Зерна" (Німеччина). Проза Михайла Павлика у контексті літературного процесу кінця XIX ст. 
ЯРОВИЙ О.С, канд. філол. наук. Іноземні письменники XIX ст. про Україну козацької доби. 
ПОГРЕБЕННИК В.Ф., д-р філол. наук, проф. Образ України в творчості Богдана Лепкого (до 125-річчя з дня народження). 
КОНОНЧУК М.М., канд. філол наук "Роксолана" Осипа Назарука І розвиток традицій. 
ПОКЛАД Н.І., н.с. Класифікація української літератури М.І. Петровим. 
ФЕНЬКО О.В., ст. лаб. Архетипи Великої Матері у творчості письменників XIX ст. 
ДЕНИСЮК С.П., асп. Традиції української літератури XIX ст. в осмисленні критиків журн. "Українська хата" (1909-1944 рр.) 
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ХОМЕНКО О.А., асп. Архетипи та символи "Давидових псалмів" Т.Шевченка. 
СІКОРСЬКА 3. С, проф (м.Лугаиськ); ОЛИНСЬКА В. Ю., студ.  (м Луганськ) Національно-культурний мовний компонент у 
структурі художнього текст)' (на магеріалі роману Данила Мордовця "Сагайдачний "). 

9 
СЕКЦІЯ 6. 

ТРАДИЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
( к. 108 ) 

Керівники: УСАТЕНКО Т.П., канд. філол. наук.; РУДЕНКО Ю.Д., д-р пед. наук. 
Секретар     КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА В.П., н с. 
ДОПОВІДІ: 
УСАТЕНКО Т.П., канд. філол. наук. Українознавчий простір освіти України . 
ПИЛИПЧУК О.Я., д-р біол. наук. Роль наукових товариств, просвітницьких об'єднань, громадських організацій ХІХ ст. у 
поширенні українознавства. 
ГОРБУЛ О.Д., д-р іст. наук, проф. Вивчення проблем українознавства ХІХ ст. у технічному вузі. 
МАЙБОРОДА В.К., д-р пед. наук. Вища освіта в Україні ХІХ ст. і розвиток українознавства. 
БАРАБАШ С.Г., проф. До проблеми виховання національносвідомої молоді в процесі вивчення курсу української словесності 
ХІХ ст. у технічному вузі. 
БОНДАРЕНКО Г.С., ст- викладач кафедри українознавства КІСМу. Проблеми національної специфіки української літератури 
ХІХ століття в літературному спадку Євгена Маланюка. 
ВЕРКАЛЕЦЬ М.М., д-р філол. наук. Роль української творчої інтелігенції в розвитку національної освіти. 
СТЕЛЬМАХОВИЧ М.Г., д-р пед. наук, проф. Родинознавство – об'єкт дослідження українських вчених ХІХ ст. 
ВОВК Л.П., д-р пед. наук. Громадсько-педагогічне сподвижництво: етапи й особливості. 
АЛЕКСЮК А.М., д-р пед. наук. Класичні університети України (світло І тіні ХІХ ст. – українознавчий аспект). 
САЗОНЕНКО Г.С., канд. пед. наук. Ліцеї та їх роль у розвитку освіти: історія і сучасність. 
УСАТЕНКО Г.О., канд. філол. наук. Тарас Шевченко та розбудова української освіти. 
КОРОТЄЄВА-КАМІНСЬКА В.О, канд. пед наук. Ідеї братства тарасівців у "Листах з України Наддніпрянської" Б. Грінченка. 
Погляд на українську національну справу М.Драгоманова. 
КОНОНЕНКО М.П., м.н.с. Громадські освітні організації ХІХ ст. та їх роль у розвитку національної самосвідомості. 
КОЛОСОВСЬКА Н.Д., доц. (м. Миколаїв). Педагогічна діяльність Миколи Аркаса. 
ГРИЦЕНКО М.В, вчитель (смт Баштанка, Миколаївська обл.). Недільні школи і розвиток українознавства. 
КРОТАСЮК Л.М., учитель СШ №28 (м. Житомир). Етнопедагогічні погляди у творчості Т.Г. Шевченка. 

10 
СЕКЦІЯ 7. 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В МІЖНАРОДНОМУ СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ 
(к-78) 

Керівники: ВІДНЯНСЬКИИ С.В., д-р іст. наук.; СОРОКА М.І., канд. філол. наук.; ЖЕЛЕЗНЯК М.Г., канд. філол. наук. 
Секретар    АЛЕКСАНДРОВА Г.А., н. с. 
ДОПОВІДІ: 
СОРОКА М.І., канд. філол. наук. Україна в рецепції Великобританії ХІХ ст. 
ВІДНЯНСЬКИИ С.В., д-р іст. наук. Ідея слов’янської єдності та проблеми національного відродження в західноукраїнських 
землях у II пол. ХІХ ст. 
ВАРВАРЦЕВ М.М., д-р іст- наук., проф. Кирило-Мефодіївське товариство в контексті доктрини національного визволення Дж. 
Мадзіні. 
ЖЕЛЕЗНЯК М.Г., канд. філол. наук. Міжнародна співпраця у творенні Енциклопедії сучасної України. 
БАЦАК К.Ю., канд. іст. наук. Італійська інтелігенція в культурному житті Одеси ХІХ ст. 
ГАНИШ Е.Г., канд. філол. наук. До становлення українського порівняльного мовознавства: О.Потебня. 
КОЛОМІЄЦЬ Л.В., канд. філол. наук. Українська біографістика ХІХ ст. у західних українознавчих джерелах. 
АЛЕКСАНДРОВА Г.А., канд. філол. наук. Порівняльне вивчення українських дум у ХІХ ст. 
БОВСУНОВСЬКА Т., канд. філол. наук. Україна в слов'янознавчій концепції І.Срезнєвського. 
ТЕТЕРІНАОБ., н.с.. Менталітет україніці і російський переклад в інтерпретації П.Куліша. 
КАДЕРСЬКИЙ Б.І., засл- вчитель України. Українська драматургія ХІХ ст. як світовий феномен. 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
17 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ 

( Конференц - зал ) 
1500–1800 

ПОВІДОМЛЕННЯ   КЕРІВНИКІВ СЕКЦІЙ. ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
11 

 
4.7. Програма українознавчого наукового форуму1998 р. 

 
Міністерство освіти України 

Інститут українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка 
 

УКРАЇНА, УКРАЇНЦІ, 
УКРАЇНОЗНАВСТВО 

XX ст. В ДЖЕРЕЛАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ПРОГРАМА 
 

22-23 ЖОВТНЯ 1998 року 
 

Київ 
1 

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної конференції 
Голова оргкомітету: .Конопенко ІІ.П. 
Заступники: Мойсієнко А.К.; Піскун В.М. 
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Члени оргкомітету:Баран ВД., Крисаченко В.С., Кульчицький С.В., Погрібний А.Г., Сазоненко Г.С., Сорока М.І., Таланчук ОМ., 
Токар Л.К., Усатенко Т.П., Ціпко А.В. 

ПОРЯДОК РОБОТИ І РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
22 ЖОВТНЯ 1998 р. 

14.00 - відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді - до 20 хв.). 
23 ЖОВТНЯ 1998 р. 
10.00 - 14.00 - секційні засідання (доповіді - до 15 хв.). 
14.15- 15.00 - перерва. 
15.00 - 18.00 - пленарне підсумкове засідання. Закриття конференції. 

2 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Доповіді: 
Кононенко Петро, акад. АН Вищої школи, проф. Українознавство як духовна основа суспільного життя та 
державотворення українського народу. 
Смолій Валерій, віце-премєр міністр України, акад. НАН України. Історія України : нове бачення на межі тисячоліть. 
Драч Іван, голова товариства "Україна", поет. Світове українство: проблеми зміцнення та розвитку зв'язків з українцями 
діаспори. 
Гунчак Тарас, д-р. істор. наук, проф. Вклад вчених діаспори в розробку джерельної бази українознавства. 
Баран Володимир, член - кор. НАН України, проф. Походження українського народу як дослідницька проблема сучасного 
українознавства. 
Кульчицький Станіслав, д-р, істор. наук, проф. Історичні форми української державності в XX ст. 
 
Солдатенко Валерій, д-р. Істор. наук, проф. Українська революція: новітній стан історіографічної розробки та актуальні 
завдання дослідження. 
Онищенко Олексій , член-кор. НАН України; проф. Тисячоліття писемності та книгодрукування в контексті сучасного 
українознавства. 
Федоренко Євген, проф. (США). Українознавство в Сполучених Штатах Америки. 
Коптілов Віктор, проф. (Франція) Українознавство XX ст. у Франції. 
Ідзьо Віктор, канд. істор. наук., проректор Українського інституту (Москва). Українська діаспора в Росії. 

3 
СЕКЦІЇ 
1.  Теоретико-методологічні та історіографічні проблеми українознавства. 
2.  Українська державність. 
3.  Проблеми етно-націогенезу в системі українознавства. 
4.  Духовна культура українців. 
5.  Українська мова в системі українознавства. 
6.  Українська література в системі українознавства. 
7.  Український фольклор в системі українознавства. 
8. Українознавство в розбудові національної освіти. 
9. Україна в міжнародних взаємозв'язках. 

4 
Секція І. 

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Головують: Калакура Ярослав, д-р.істор.наук, Токар Леонід, канд.істор.наук. 
Секретар: Краснодемська Ірина, м.н.п. 
Доповіді: 
Токар Леонід, канд.істор.наук (Київ). Теоретико-методологічніх засади українознавства як науки і навчальної дисципліни 
в працях українознавців XX ст. 
Калакура Ярослав, д-р.Істор. наук (Київ). Історіографічні джерела українознавства. 
Горбань Тетяна, канд.істор.наук (Київ). Концептуальні засади та періодизація українознавства  в дослідженнях 
українознавців XX ст. 
Сарбей Віталій, д-р.істор.наук (Київ). Тлумачення концепції історії України кінця XVIII - поч. XX ст. 
Онищенко Ірина, д-р.політол.наук. Проблеми етногенезу українців у науковій спадщині К.Гуслистого. 
Чирков Олег, аспірант (Київ). Переписи населення СРСР 1920-х - 1930-х  рр. як джерело вивчення тенденцій розвитку 
етнічної структури населення України. 
Стеценко Світлана, канд.істор.наук (Київ). Національні особливості формування  хліборобського  класу за В.Липинським. 
Панібудьласка Володимир, д-р.істор.наук (Київ). Наукові проблеми економічного розвитку України (за М.Волобуєвим).  
Кривошея Володимир, канд.істор.наук (Київ). Творення козацької держави в українській історіографії 1-ої пол. XX ст. 
Віднянський Степан, д-р.Істор.наук. Українознавство в науковому доробку професорів Українського вільного 
університету (УВУ) в 1921 - 1944 рр. 
Склярова Олена, м.н.п. (Київ). Діяльність археографічних комісій початку XX ст.: українознавчий аспект. 
Рахно Олександр, асистент (Чернігів). Творча спадщина О.Русова як українознавче джерело. 

5 
Мазука Людмила, канд.істор.наук (Київ). Східна українська діаспора XX століття: в джерелах та документах. 
Попова Тетяна, канд.істор.наук (Одеса); Мірониченко Віктор, аспірант (Одеса). З історії українознавства в Одесі. 
Кушпетюк Олена, аспірантка (Луцьк). Вітчизняна історіографія про перші музеї Волинської губернії. 
Бухальська Магдаліна, асистент (Київ). Українознавство в науковому доробку академіка Миколи Петрова. 
Губський Сергій, м.н.п. (Київ). Національно-освітня і культурна робота в армії УНР в джерелах та документах 
Бадлюк Олена, студентка (Донецьк). Українська стрілецька громада (1928-1939 рр.) 
Гаврилюк Світлана, канд.істор.наук (Київ) Листування - одна з форм роботи Київського товариства охорони пам'яток 
старовини і мистецтва по виявленню відомостей про старожитності Волині (на основі документів Центрального 
державного історичного архіву у м.Києві). 
Гаврилюк Олександр (Луцьк). Західноукраїнське село II пол. 40-х - поч. 50-х років у дослідженнях українознавців. 
Русначенко Анатолій, канд. істор. наук (Київ). Джерела до вивчення української суспільно-політичної думки 40-х - 80-х рр. 
Матяш Ірина, канд. істор. наук (Київ). Національна архівістика в добу Української революції 1917 - 1920 рр. 
Маляренко Лідія,канд. філол. наук. Формування наукової українознавчої бібліографії. 

6 
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Секція ІІ. 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ 

Голова: Піскун Валентина, канд.істор.наук 
Секретар: Фігурний Юрій, м.н.п. 
Доповіді: 
Піскун Валентина, канд.істор.наук. (Київ). Проблема українського державотворення у XX ст. (джерела і документи). 
Тюрменко Ірина, докторант, канд.істор.наук (Київ). Концепція державності в науковій спадщині Івана Огієнка 
Давлетова Ганна, аспірантка (Запоріжжя. Консервативна модель суспільного розвитку України. 
Подибайло Марія, аспірантка (Донецьк). Проблема етнополітики української держави: засади формування, можливості 
реалізації та уроки історії. 
Сучкова Олена, студентка (Донецьк). Проблема розподілу влади та розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
Пальчевський Руслан, аспірант (Рівне). Утвердження ідеалів української самостійної державності в молодіжному русі 
Західної України в період між двома світовими війнами. 
Фігурний Юрій, м.н.п. (Київ). Боротьба січових стрільців за українську державність початку XX ст. як українознавча 
проблема (джерела і документи). 
Діденко Л., юрист (Одеса). До проблеми смертної кари в державі. 
Дьоміна Алла, аспірант (Луцьк). До поняття ментальності в українській історіографії. 

7 
Секція III. 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
Головують: Баран Володимир, член- кор., Залізняк Леонід, д-р істор.наук 
Секретар: Костенко Христина 
Доповіді: 
Залізняк Леонід, д-р істор.наук (Київ). Археологія та мовознавство про походження українців. 
Сминтина Олена, канд.істор.наук (Одеса). Екологічний підхід як засіб відновлення найдавнішої історії населення 
сучасного терену України (за матеріалами поселень IX-VI ст. до н.е.). 
Гудим-Левкович Олександр, канд.істор.наук (Київ). Народ, населення, нація (проблема термінології). 
Пронь Тетяна, викладач (Миколаїв). Розвиток етнічних процесів на півночі України в умовах українізації (1920-1930 рр.). 
Шевченко Володимир, д-р філос.наук. Вчення про поступ у філософії па Гетьманщині. 
Смирнов Владислав, канд.фіз.-мат. наук.; Лебеденко Світлана, канд.філол.наук. Українська еліта у світлі соціологічних 
оцінок. 
Данилюк Інна, аспірантка (Київ). Етнонаціональні системи культурних цінностей: соціальний зріз. 
Воропаєва Тетяна, канд. психол. наук (Київ). Українська етнопсихологія у XX ст.: проблеми, перспективи. 
Балушок Василь, канд,істор.наук (Київ). Українська нація: неспівпадання векторів розвитку національного й етнічного. 
Карабулатова Ірина, канд.філол.наук (Тюмень). Українці в Тюменській області. 
Ціцелюк Надія, доц. (Харків). Індоєвропейська епоха в етнічній історії України. 

8 
Секція IV. 

ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ. 
Голова: Семашко Олександр, д-р філос.наук 
Секретар: Щербатюк Олена, канд.філос.наук 
Доповіді: 
Коновець Олександр, д-р істор. наук. (Київ). Українська культура в європейському контексті. 
Семашко Олександр, д-р філос.наук(Київ). Соціально-культурна трансформація України: сучасний етап. 
Бистрицький Євген, д-р філос. наук (Київ). Традиція і культура: Західна Європа і Україна. 
Щербатюк Олена, канд. філос. наук (Київ). Культурологічні дослідження в українознавстві XX ст.: специфіка, проблеми, 
тенденції. 
Вертіль Ірина, канд. філос. наук (Київ). Філософська рефлексія культорології в сучасному українознавстві. 
Кагамлик Світлана, (Київ). Архівні фонди України як джерело сучасного українознавства. 
Кіхно Олександр, канд. філос. наук. (Київ). Українська культура в контексті націєкультурного відродження. 
Грабовський Сергій, канд. філос. наук. (Київ). Феномен малоросійства у потрактуванні Євгена Маланюка. 
Ляшенко І., д-р мистецтвознавства (Київ). Актуальні проблеми музичної україністики 
Горенко Лариса, музикознавець (Київ). Джерельна база музичної україністики XX ст.: особливості та тенденції 
формування. 
Казимирська Ірина, аспірантка (Рівне). Дослідження християнської духовності на матеріалі українського музичного 
мистецтва. 
Шевченко Наталія, (Донецьк). Формування інтересу до української національної культури у молодших школярів. 

9 
Федотова Тетяна, аспірантка (Київ). Духовний світ української людини і значення у ньому образів сонця і вогню. 
Литвинова Ганна, аспірантка (Київ). «Геополітична реальність» в українознавстві XX століття. 
Удовиченко Оксана, м.н.п. (Київ). Світоглядні цінності українського народу в дослідженнях  першої пол. XX ст. 
Скорик Марфа, канд.філос.наук (Київ). «Масова» свідомість сучасної України в загальносвітоглядному контексті. 
Мостяєв Олександр, канд.філос.наук (Київ). Сучасне українське суспільство (за соціально-культурологічними 
джерелами). 
Данилюк Інна, аспірантка (Київ). Етнонаціональна система культурних цінностей у сучасному українознавстві. 
Грабовська Ірина, канд. філос.наук (Київ). Проблема виживання та українська ментальність (в джерелах XX ст.). 

10 
Секція V. 

УКРАЇНСЬКА МОВА В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Голова: Мойсієнко Анатолій, д-р.філол.наук 
Секретар: Костянтинова Світлана, м.н.п. 
Доповіді: 
Мацько Любов, д-р.філол.наук (Київ). Сучасні лінгвістичні дослідження про націєтворчий характер української мови. 
Єрмоленко Світлана, д-р філол.наук (Київ). Українська мова в кінці XX століття: парадокси оцінок. 
Білоусенко Петро, д-р філол. наук  (Запоріжжя). Історія мови в українознавчому аспекті. 
Мойсієнко Анатолій, д-р.філол.наук (Київ). Лінгвістичні праці Івана Огієнка в системі українознавчих досліджень. 
Венжинович Наталя, викладач (Ужгород). Вивчення живої народної мови - важлива проблема сучасного українознавства. 
Гнатюк Лідія, канд .філол. наук (Київ). Українське слово на сторінках австрійської періодики. 
Мокієнко Валерій, д-р філол. наук (Німеччина). Українська фразеологія в системі слов'янських фразеологічних одиниць. 
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Томашевич Бранко, проф.(Австрія). Українські прізвища у системі спільнослов'янських досліджень, 
Андрєєва Інна, аспірантка (Дніпропетровськ). В.Чапленко і сучасні уявлення про мову як систему знаків. 
Костянтинова Світлана, м.н.п. (Київ). Сучасний рекламний слововжиток як джерело українознавчих студій.  
Чехівський Олексій, канд.філол.наук (Кам'янець-Подільський) Повний образ України в творчості репресованих поетів 30-80-
х рр. 
Шапошнікова Ірина, викладач (Херсон). Своєрідність символіки поетичних образів Ліни Костенко. 
Сушинська І., аспірантка (Донецьк). Із спостережень над мовою української прози XX ст. 
Кравченко-Дзондза Олена, аспірантка (Київ). Дослідження індивідуально-авторської метафори на матеріалі мовотворчої 
спадщини західноукраїнських письменників 20-30-х рр. XX ст. 

11 
Демченко Володимир, канд.філол.наук (Херсон). Мовно-національна характеристика півдня України (діахронічний та 
синхронічний аспекти). 
Дяченко Л., канд.філол.наук (Черкаси). Ментальність сучасного українця у світлі сакральної термінології. 
Химич Ольга, аспірантка (Київ) Особливості називання вишитої сорочки на території середньої Наддніпрянщини. 
Микитів Ганна, аспірантка (Запоріжжя). Слова-символи (на матеріалі історичних пісень). 
Поклад Богдан, аспірант (Київ). Предметна картина світу в українській мові. 
Яременко Світлана, аспірантка (Київ). «Історія української літературної мови»  І.Огієнка в українознавчому аспекті. 
Ящук Лідія, ст.викладач (Київ). Внесок українських термінологів у мовознавство XX століття. 
Ганиш Едіт, канд.філол.наук (Київ). Розвиток українського порівняльного мовознавства у XX ст.: основні тенденції. 
Лєтаєва Людмила, доц. (Тюмень) Українізми в російськомовному середовищі мешканців Тюменщини. 
Онкович Ганна, д-р. пед. наук (Київ). Українознавство в навчальній книзі для іноземних студентів. 
Паламар Лариса, д-р. пед. наук. (Київ). Державотворча основа української мови . 
Михайлюк Людмила, викладач (Суми). Динамічна структура Павличкового вірша. 

12 
Секція VI. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Голова: Погрібний Анатолій, д-р.філол.наук, проф.  
Секретар: Денисюк Сергій, канд.філол.наук 
Доповіді: 
Тимошик Микола, д-р філол.наук (Київ). Тисячоліття українського літописання і книгодрукування в контексті сучасних 
досліджень українознавства 
Погрібний Анатолій, д-р філол.наук (Київ). Сергій Єфремов і його місце в українознавстві. 
Білокінь Сергій, канд. філол. наук.(Київ). Українознавчий аспект нових видань з історії української літератури. 
Гальченко С, канд. філол. н. (Київ). Українознавчі матеріали відділу рукописів Інституту літератури АН України (нові 
надходження). 
Ковалів Юрій, д-р філол.наук (Київ). Парадокси культури як іманентного явища (в світлі новітніх досліджень). 
Денисюк Сергій, канд.філол.наук (Київ); Костенко Христина, студентка (Київ). Українська література початку XX ст. як об'єкт і 
джерело українознавства. 
Хоменко Олександр, м.н.п. (Київ). Дмитро Чижевський про специфіку українського літературного Бароко. 
Поклад Наталка, наук.п (Київ). Микола Петров: література; аперцепція національного. 
Солод Юлія, канд. філол. наук, (Київ). Концентри українознавства в творчості Євгена Маланюка. 
Мотовиловець Світлана, аспірантка (Київ). Творчість М.Яцківа в контексті національної моделі модернізму кінця XIX - 
початку XX ст. 
Рижко Олена, редактор видавництва "Горудень"(Київ). Місто в поезії Михайля Семенка. 

13 
Пасемко Іван, наук.п. (Київ). До питання перекладу українською мовою повісті Івана Франка «Лель і Полель». 
Зайдлер Наталія, ст.викладач (Мелітополь). Таврія в творчості Павла Левицького. 
Погребенник Володимир, д-р філол.наук (Київ). Художня і епістолярна спадщина Лесі Українки як джерело національно-
державницьких інтенцій 
Кузьминець Юлія, аспірантка (Київ). Українознавчі проблеми у творчості Лесі Українки. 
Астаф’єв Олександр, доцент (Ніжин). Релігійна лірика української еміграції. 
Шевчук Оксана, аспірантка (Рівне). Протистояння: Микола Куліш і Його доба. 
Квіт Сергій, канд.філол.наук (Київ). Новознайдені документи з архіву Д.Донцова, 
Мірошниченко Микола, письменник (Київ). Побачити луну навиворіт: принципи паліндроми в природі, історії, мові та 
літературі. 
Конончук Михайло, докторант (Київ). Історична проза вчених-історіків. 
Тарасова Олена, аспірантка (Мелітополь). Образ Івана Мазепи в художній літературі. 

14 
Секція VII. 

НАРОДНОПОЕТИЧНЕ ТА МІФОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ 
Голова: Таланчук Олена, канд.філол.наук. 
Секретар: Кравченко Наталія, м.н.п. 
Доповіді: 
Таланчук Олена, канд.філол.наук (Київ). Фольклористичні дослідження в українознавстві XX століття. 
Дмитренко Микола, канд.філол.наук(Київ). Фольклористична концепція О.Потебні та її рецепція в українознавчих студіях 
XX ст. 
Шалак Оксана, канд. філол.наук (Київ). Методика реконструкції тексту у фольклористичних дослідженнях Поділля. 
Кравченко Наталія, м.н.п (Київ). Загадка в українських дослідженнях І пол. XX ст. 
Петрова Наталія, аспірантка (Одеса). Запросини в українському весіллі Одещини (за матеріалами етнографічних 
досліджень весільного фольклору). 
Пономар Людмила, мистецтвознавець (Київ). Дослідження ареалогії західнополіського костюма. 
Демчук Олег, асистент (Кам'янець-Подільський). Млинарство у подільському фольклорі. 
Тарабура Світлана, викладач (Херсон). Мотиви перетворення у дерево в народних баладах та генетично пов'язаних з 
ними піснях півдня України. 
Павленко Ірина, доцент (Запоріжжя). Народні уявлення про смерть (на матеріалі українських паремій). 
Копейцева Людмила, асистент; Атрошенко Ганна, асистент (Мелітополь) Трансформація фольклору у творчості Уласа 
Самчука. 
Заруднюк Наталія, асистент (Умань). Фольклорні витоки творчості Олександра Де. 
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Бабакова Ольга, асистент (Мелітополь). Використання дієслів звучання для відтворення народнопоетичного та 
міфологічного мислення у повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». 
Гущина Світлана, асистент (Умань). Народнопоетичні джерела казок Всеволода Нестайка. 

15 
Вернюк Ярослава, аспірантка (Київ). Спроба укладання бібліографічного довідника фольклору Волинського Полісся 
Фісун Валерій, п. центру фольк. та етнограф. (Київ). Опришківські скарби у фольклорних записках В. Гнатюка. 
Бойко Володимир, д-р. філол. наук (Київ). Українська фольклористика 20-х рр. XX ст. 
Дунаєвська Лідія, канд. філол. наук. (Київ). Дослідження народної прози Поділля 20-30-х ХХ ст. 
Івановська Олена, канд. філол. наук (Київ). Звичаєве право у фольклористичних дослідженях І пол. XX ст. 

16 
Секція VIII. 

ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ. 
Голова: Усатенко Тамара, канд.філол.наук 
Секретар: Угляренко Людмила, наук.пр. 
Доповіді: 
Усатенко Тамара, канд.філол.наук (Київ). Українське шкільництвоХХ ст.: типи освіти, моделі, школи. 
Петриченко Надія, (Умань). Виховання національної свідомості за допомогою літератури як соціальна та педагогічна 
проблема. 
Кононенко Михайло, м.н.п. (Київ). Від українознавства як окремої дисципліни (поч. XX ст.) до українознавства як 
філософії і політики держави (кінець XX ст.). 
Невгодовський Анатолій, м.н.п. (Київ). Українська національна школа: ідея, проблема втілення, практика. 
Фенько Марія,м.н.п. (Київ). Енциклопедії з українознавства - джерела освіти. 
Антонюк Тетяна, вчитель (Київ). «Українізація» в минулому й тепер. 
Усатенко Галина, канд.філол. наук (Київ). Народознавство - українознавство в працях Івана Франка. 
Шевченко І., аспірантка (Київ). Педагогічні інновації І пол. XX ст. 
Рудик Петро, д-р. істор. наук (Київ). Активізація пізнавальної діяльності студентів при викладанні країнознавчих 
дисциплін. 
Комар Ольга, канд.пед.наук (Умань). Підготовка студентів до формування основ цілісної наукової картии світу у 
молодших школярів. 
Стащук Олександр, канд.пед.наук (Рівне). Людина як важливий засіб художньо-естетичного виховання підростаючого 
покоління в освітньо-виховному процесі. 
Пилипчук Людмила, м.н.п. (Київ). Педагогічна преса України XX ст. 

17 
Коротя-Ковальська Валентина, м.н.п. (Київ). Українська народна пісня в навчальному процесі школи XX ст. 
Донець Зоя, викладач ліцею (Київ). Шукаймо корені у рушниках. 
Угляренко Лідія, м.н.п. (Київ). Українознавчий аспект навчання в закладах професійно-технічної освіти. 
Коротєєва-Камінська Валентина, канд.пед.наук (Київ). Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти (1917-1993 рр.). 
Лук'янченко Ольга (Луганськ). Науково-дослідна робота гімназистів як фактор підвищення мотивації навчання. 
Денисенко Валентина, асистент (Умань). Методика проведення експедиційної роботи. 
Гафінова Любов (Черкаси). Українознавство в нозакласній роботі. 
Вівчарик Тетяна, аспірантка (Чернівці). До проблеми жіночого виховання й освіти. 
Сохацька Євгенія, канд.філол.наук (Кам'янець-Подільський). Життєва доля Олімпіади Пащенко-Шумінської (1879-1972  рр.): 
злети, забуття, повернення. 
Пастушенко Олена. Визначні діячі національного шкільництва в Україні. 
Макаренко Ольга, канд.пед. наук (Кремінець). Українознавство в дошкільному закладі. 
Сорочук Людмила, аспірантка (Київ). Проблеми дошкільного виховання в творчості С.Русової. 
Лутчин Любов, аспірантка (Львів). Церква і гуманістичні цінності виховання. 
Руденко Василь, аспірант (Київ). Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення українознавства (1917-1920 рр.). 
Шкрібляк Петро, директор філії «Гуцульщива» Інституту українознавство Київського університету імені Тараса Шевченка 
(Верховина) Формування екологічної свідомості - один з важливих факторів збереження природного середовища в 
регіональних умовах Українських Карпат. 
Горбул Олександр, д-р. істор. наук.(Київ). Українознавство як духовна основа підготовки спеціалістів у вищій школі. 
Грозовська Олена, канд. пед. наук (Київ). Виховання національної свідомості в умовах полікультурного простору: 
українознавча модель. 

18 
Секція ІХ. 

УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКАХ 
Голова: Ціпко Анатолій, канд. філол. н. 
Секретар: Андрущенко Ігор, наук п. 
Доповіді: 
Ціпко Анатолій, канд. філол. наук (Київ). Многогранник українського сходознавства. Науково-мистецький пошук XX ст. 
Наливайко Степан, м.н.с. (Київ). Етнонім Русь у світлі давньоіндійських та візантійських джерел. 
Сорока Микола, канд.філол.наук (Київ). Україна - Великобританія: проблематика взаємозв'язків у першій пол. XX 
ст. 
Кошів Ярослав (Великобританія). Британські державні документи про Україну й українців (1917 -1948). 
Трач Ігор, письменник (Німеччина). Українські поети Чехії і Словаччини. 
Коцур Ганна, Конопелець Віталій, письменники (Словаччина). Сучасна українська поезія Словаччини. 
Бача Юрій, канд.філол.наук (Пряшів). Проблематика української літератури Пряшівщини післявоєнного періоду. 
Чирко Іван, м.н.п. (Київ). Українсько-китайські літературно-культурні взаємини. Етапи поступу в XX ст. 
Маслай Марія аспірантка (Київ). Теоретико-джерельні матеріали про входження літератури Індії в український літератури 
о-культурний процес. 
Коломієць Лада, докторант (Київ). Методологічні підходи до вивчення художнього перекладу як явища національної 
культури. 
Ісаєва Наталя, аспірантка (Київ). Світоглядність українського романтизму та етнопоетичне бачення світу культурної 
епохи Тан (спроба зіставно-типологічного аналізу). 

19 
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4.8. Програма українознавчого наукового форуму1999 р. 
 

Інститут українознавства Головне управління освіти Київської міської державної адміністрації 
Товариство «Україна – світ» 

Український гуманітарний ліцей Київського університету ім. Тараса Шевченка 
Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка 
Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка 

УКРАЇНА, УКРАЇНЦІ, 
УКРАЇНОЗНАВСТВО 

НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
14-15 жовтня 1999 року 

 
ПРОГРАМА 

1 
Щорічна міжнародна науково-практична конференція 

«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 
 

Обговорюється проблема: 
"Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть" 

Оргкомітет 
Міжнародної науково-практичної конференції: 
Голова оргкомітету:  Петро Кононенко 
Заступники:   Анатолій Ціпко 

Анатолій Мойсієнко 
Валентина Піскун 

Секретарі оргкомітету: Людмила Ковтун, Світлана Костянтинова 
Члени оргкомітету: 

Володимир Баран 
Олександр Горбул 
Іван Драч 
Борис Жебровський 
Степан Козак (Польща) 
Валентин Крисаченко 
Петро Масляк 
Павло Мовчан 
Анатолій Погрібний 

Вячеслав Рагойша (Білорусь) 
Галина Сазоненко 
Олена Таланчук 
Лідія Терзійська (Болгарія) 
Леонід Токар 
Тамара Усатенко 
Євген Федоренко (США) 
Олена Щербатюк 
Петро Шкрібляк

 
 

Адреса проведення конференції: 
Київ, вул І.Козловського, 3, 

Український гуманітарний ліцей Київського університету ім. Тараса Шевченка 
Тел. 225-02-34, 221-03-10, 221-02-97 

2 
Регламент роботи конференції: 

14 жовтня 1999 р. 
9.00 – 11.00  – відкриття конференції. 

Пленарне засідання 
(актова зала гуманітарного ліцею) 
(доповіді до 20 хв.) 

11.00 – 11.20 – перерва 
11.20 – 13.00 – продовження пленарного засідання 
13.00 – 13.30 – перерва 
13.30 – 16.00 – продовження пленарного засідання 
16.00 – 16.20 – перерва 
16.20 – 18.00 – продовження пленарного засідання 

15 жовтня 1999 р. 
9.00 – 11.00  – робота секцій 

(доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 5) 
(аудиторії ліцею) 
 

СЕКЦІЯ 1.  Теоретико-методологічні та джерельні засади українознавства 
(ауд.201) 

СЕКЦІЯ 2.  Філософсько-світоглядні проблеми українознавства 
(ауд.307) 

СЕКЦІЯ 3.  Історичні та історіософські проблеми українознавства 
(ауд.406) 

СЕКЦІЯ 4.  Українознавство в розбудові національної освіти 
(ауд.207) 

3 
СЕКЦІЯ 5.  Національно-культурні виміри та спрямування в українознавстві: 

(ауд.203) 
а) Світ української культури: концептуально-викладові підходи та практика буття 
б) Мовно-літературні вияви в системі українознавства 

11.00 – 11.30 – перерва 
11.30 – 13.00 – круглий стіл 

Проблеми для обговорення: 
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– Українознавство як наукова система 
– Українознавство в системі освіти 
(актова зала ліцею) 

13.00 – 14.00 – перерва 
14.00 – 16.00 – заключне пленарне засідання. 

Закриття конференції 
(актова зала ліцею) 

4 
14 жовтня 1999 р. 
Пленарне засідання 

9.00 – відкриття конференції 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО – директор Інституту українознавства, професор Петро Кононенко. 
ДОПОВІДІ (до 20 хв.): 
Іван Дзюба (м .Київ.) Українська культура сьогодні і завтра 
Іван Курас (м. Київ.) Українська наука: досвід, проблеми та перспективи розвитку. 
Микола Жулинський (м. Київ). Молода українська література кін. XX ст. 
Іван Драч (м. Київ). Світове українство: проблеми розвитку 
Борис Жебровський (м. Київ). Українознавство в системі освіти міста Києва 
Василь Кремінь (м. Київ). Українська педагогічна наука: традиції, сьогодення та перспективи розвитку 

5 
Павло Мовчан (м. Київ). Мова і держава: шляхи взаємозбереження 
Валерій Смолій (м. Київ). Українська історична наука на межі тисячоліть 
Юрій Мушкетик (м. Київ). Українська художня словесність 
Володимир Потульницький (м. Львів.) Україна і всесвітня історія 
Отар Баканідзе (Грузія). Українознавство в системі освіти Грузії 
Анатолій Погрібний (м. Київ). Українська література як окремий навчальний предмет та один з концентрів інтегративного 
курсу "Українознавство" (недискусійні аспекти дискусійного питання). 
Галина Сазоненко (м. Київ). Українознавство як філософія та методологія освітнього процесу 

 
Євген Федоренко (США). Проблеми української зарубіжної етнопедагогіки 
Степан Козак (Польща). Традиції українознавчих досліджень у Польщі 
Володимир Баран (м. Київ.) Сучасне бачення проблеми походження українського народу 
Вячеслав Рагойша (Білорусь). Проблеми українознавчих студій в Білорусії 

6 
Надія Орловська (м, Хмельницький). Школа як основа національно-державного відродження України 
Костянтин Попович (Молдова). Українці Молдови: етно-культурна ідентифікація, практика сьогочасної освіти та науки 
Юрій Бача (Словаччина). Сьогоденне націо-культурне життя української спільноти у Словаччині 
Валерій Солдатенко (м. Київ). Роль революцій XX ст. в історичному поступі України 
Лідія Терзійська (Болгарія). Українознавчі студіювання в Болгарії 
Віктор Коптілов (Франція). .Тенденції та проблематика українського життя і українських досліджень у Франції 
Ярослав Калакура (м. Київ). Історіографічні джерела українознавства 
Віктор Ідзьо (Росія). Українська спільнота Російської Федерації: питання культурно-національного самовизначення 
Надія Непорожня (Литва). Відродження та розвиток культурно-національних осередків українців у Литві 
Микола Дробноход (м. Київ). Українознавство в системі освіти: проблеми управління 

7 
Леонід Рудницький (США.) Українська література – унікальне джерело знань про Україну й українство 
Ігор Головінський (США). Українська психологія в пошукуванні своєї пито-менності та нові течії в етнопсихології 
Віталій Дончик (м. Київ). Дискусійні аспекти вивчення української літератури в курсі "Українознавство 
Андреас Каппелер, Ульріх Грубе, Ганс-Йоган Торке, Ніколас Бьюрнер, Фелікс Гольчевський, Галя Горбач (ФРН). 
Українознавчі студії в Німеччині 
Яр Славутич (США). Україніка у міжнародній бібліографії 

13.00 – 13.30 – перерва 
13.30 – 19.00 – продовження пленарного засідання 

Леонід Токар (м. Київ.) Об'єкт і предмет українознавства 
Ігор Бичко (м. Київ). Світоглядно-методологічні проблеми українознавства 
Анатолій Мойсієнко (м. Київ). Мова і світ людини 
Михайло Чембержі (м. Київ). Мистецтво в системі українознавства 

8 
Валентина Піскун (м. Київ). Історичні науки в системі українознавства 
Валентин Крисаченко (м. Київ). Українська національна ідея в XX ст.' 
Леонід Залізняк (м. Київ.) Цивілізаційний вибір України 
Олена Таланчук (м. Київ.) Комплексні дослідження фольклору в системі українознавства 
Богдан Ступарик (м. Івано-Франківськ). Еволюція сутності терміну "Українізація школи у ХІХ–ХХст." 
Тамара Усатенко (м. Київ). Національне шкільництво: українознавчий аспект 
Олена Щербатюк (м .Київ). Культурологічні студії в системі українознавства: специфіка та перспективи 
Іван Надольний (м. Київ). Принципи і методи українознавства 
Валерій Шевчук (м. Київ). Українознавча наснаженість давньої української літератури 
Петро Шкрібляк (м. Верховина). Теоретичні підходи українознавства: до питання регіонально-культурних груп українців та 
їхнього спільного історичного покликання в нації 

9 
Микола Зимомря (м. Ужгород). Польща та Німеччина у історичному поступі України 
Анатолій Ціпко (м. Київ). Компаративне дослідництво на Україні: ретроспекція та перспективи 
Світлана Єрмоленко (м. Київ). Феноменологія української мови 
Микола Сорока (м. Київ). Перцепція української літератури діаспори кінця XX ст. 

15 жовтня 1999 р. 
9.00 – робота секцій 

(доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.) 
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СЕКЦІЯ 1. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛЬНІ ЗАСАДИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

(ауд.201) 
 

Головують: Леонід ТОКАР, Ярослав КАЛАКУРА. 
Секретар: Ірина КРАСНОДЕМСЬКА 
ДОПОВІДІ: 
Микола Тимошик (м. Київ). До проблеми повернення в Україну архівів видатних діячів української еміграції (на прикладі 
архіву Івана Огієнка – митрополита Іларіона у Вінніпезі). 

10 
 
Степан Віднянський (м. Київ). Українські зарубіжні зв'язки: уроки І перспективи розвитку 
Олег Чирков (м. Київ). Українознавство, краєзнавство, країнознавство, народознавство: зміст понять та проблеми 
взаємодії 
Сергій Дерев'янко (м. Івано-Франківськ). Усні джерела в сучасному українознавстві 
Олександр Петровський. Українознавчі центри в Україні і за кордоном: шляхи співпраці 
Людмила Смоляр (м. Одеса). Жіночий рух в Україні як об'єкт українознавчих досліджень 
Ірина Матяш (м. Київ). Значення утвердження наукової архівістики для ведення системних українознавчих досліджень 
Сергій Губський. Досвід та уроки національно-освітньої і культурної роботи в Армії УНР (до історіографії проблеми) 
Олена Склярова (м. Київ). Документальна спадщина археографічних комісій в українознавчих дослідженнях 
Тетяна Малєєва (м. Кременчук). Дореволюційна історіографія кустарних промислів та ремесел Полтавської губернії кінця 
XIX – початку XX століття 

11 
Юрій Фігурний (м.Київ). Новітні джерела про боротьбу Української Повстанської Армії (УПА) за незалежність і державність 
України 
Іван Данюк (м.Київ). Історіографія праць М.Грушевського як українознавче джерело 
СЕКЦІЯ 2. 

ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(ауд.307) 

Головують: Валентин КРИСАЧЕНКО, Ірина ГРАБОВСЬКА 
Секретар: Олександр МОСТЯЄВ 
ДОПОВІДІ: 
Сергій Грабовський (м. Київ). Українська людина у вимірах XX ст. 
Ірина Грабовська (м. Київ. Деякі аспекти дослідження національного міфу на межі тисячоліть 
Інна Данилюк (м.Київ). Соціально-діяльнісний характер людської життєдіяльності 
Олександр Мостяєв (м. Київ). Антропогенний тиск: ландшафти та перспективи XX ст. 
Ганна Литвинова (м. Київ). Фактори геополітичної спадкоємності і їх вплив за нових умов 

12 
Марфа Скорик (м. Київ). Національна ідея в полоні ідеологічних поразок 
Геннадій Марушевський (м. Київ). Еколого-етичні проблеми і перспективи розвитку українського суспільства 
Тетяна Ємець (м. Київ). Проблема засад дослідження української ментальності у сучасному українознавстві 
Ірина Шевченко (м. Київ). Деякі проблеми розвитку православної свідомості сучасного українця на грані тисячоліть 
Микола Мокляк (м .Київ). Соціально-політичні основи розбудови громадського суспільства в Україні 
Теофіл Бауер (м. Чернівці). Соціокультурний статус традиційного природокористування в Україні 
Микола Сидоренко (м. Чернівці). Теологія в системі національної освіти 
Михайло Цюрупа (м. Київ). Світоглядний потенціал військової гуманітарної освіти 
Іван Цимбалюк (м. Луцьк). Національна ідея і масова свідомість 
Неоніла Бадьора (м. Одеса). Україна та проблеми модернізації 

13 
СЕКЦІЯ 3. 

ІСТОРИЧНІ ТА ІСТОРІОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
(ауд.406) 

Головують: Володимир БАРАН, Валентина ПІСКУН 
Секретар: Христина КОСТЕНКО 
ДОПОВІДІ: 
Тетяна Воропаєва (м. Київ). Формування національної самосвідомості громадян України 
Іван Головченко (м. Харків). Етнічну історія українців – необхідний компонент формування світогляду спеціаліста 
Сергій Конча (м. Київ). Культура та етнос – до проблеми співвідношення 
Світлана Брижицька (м. Канів). Державно-національний ідеал Т.Шевченка та його вплив на формування національної 
ідентичності українців 
Ірина Ткачук (м. Івано-Франківськ). Проблеми економічної науки на зрізі XXI ст. 
Наталія Кузіна. Проблеми становлення української періодики Наддніпрянської України в 1905–1910 рр. 
Любов Жванко (м. Харків). Охорона здоров'я в Українській державі Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918) 

14 
Іван Пасемко (м. Київ). Топоніміка Галичини – свідчення автохтонності українців 
Олександр Маслов (м. Шалигіне). Україна у другій світовій війні: проблема втрат (українці - радянські генерали, полеглі у 
1941-1945 рр.) 
В.Спецкевич, Л.Спецкевич (м. Кривий Ріг). Україна і українці у вирі війни 1939 – 1945 рр: деякі історіографічні та 
українознавчі аспекти проблеми 
ЛюбомирСікора, Ярослав Радевич-Винницький (м. Дрогобич). Проблема консолідації українців Карпатського регіону 
Олександр Гудим-Левкович (м. Київ). Термінологічні питання етнології 
СЕКЦІЯ 4. 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
(ауд.207) 

Головують: Галина САЗОНЕНКО, Тамара УСАТЕНКО, Ярослав ГОЛОБОРОДЬКО, Василь ГЕРАСИМЕНКО 
Секретар: Валентина КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА 
ДОПОВІДІ: 
Ярослав Голобородько (м. Херсон). Українознавчі аспекти вивчення української літератури в системі університетської 
освіти 
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15 
Омелян Вишневський (м. Дрогобич). Українознавчі основи навчально-виховного процесу 
Василь Майборода (м. Київ). І.Стешенко і його вклад в розвиток системи державного управління освітою України 
Сергій Болтівець (м. Київ). Українські педагоги XX ст.: доля, науковий внесок, суспільно-історична місія 
Валентина Крижанівська (м. Київ). Українознавство і розвиток мовлення 
Надія Кондра (м. Монастирище). Духовні джерела сучасної освіти 
Анатолій Фурман (м. Київ) Ментальність і розвиток національної освіти 
Богдан Скоморовський (м. Івано-Франківськ) Українознавство в системі розвивального навчання 
Тарас Кононенеко (м. Київ). Феномен мови у системі виховання і навчання 
Людмила Яресько (м. Київ). Історико-педагогічні аспекти українознавства як методології виховання та навчання 
Євген Антонович (м. Івано-Франківськ). Вжитково-прикладне мистецтво в системі українознавства 
Олексій Губко (м.Київ). Особливості психології українців 

16 
Юрій Руденко (м. Київ). Українознавчі засади козацько-лицарського виховання 
Василь Руденко (м. Київ). С.Петлюра про патріотичне виховання молоді 
Тетяна Котова. Українознавство в освітньо-виховному процесі російськомовної школи 
Євгенія Демченко (м. Київ). Українознавчий підхід у формуванні учнів духовних традицій родини 
Людмила Прокопечко (м. Южне). Виховання національної гідності (з досвіду виконання програми "Школа духовності") 
Магдалина Бухальська (м. Київ). З науково-педагогічної спадщини професора Київської духовної академії М.І.Петрова 
Євгенія Сарапулова (м. Київ). Надбанням нації стала жорстокість 
Олег Михайличенко (м. Київ). Виникнення української музично-естетичної думки і виховання 
Людмила Наумчак (м. Київ). Наступність у вивченні українознавства від молодших класів до середніх, старших середньої 
школи 
Зоя Півторак (м. Обухів). Календарна обрядовість та її практичні вияви у викладах українознавства в дошкіллі 

17 
Олена Артюшенко (м. Обухів). Формування цілісного світосприйняття у дошкільників на заняттях з українознавства 
Раїса Скворцова (м. Київ). Вчитель в школі нової генерації у школі-родині 
Людмила Угляренко (м. Київ). Роль Центру українознавства в навчально-виховному процесі 
Валентина Коротя-Ковальська (м. Київ). Духовність як один з інтегративних чинників в українознавстві 
Анатолій Невгодовський (м. Київ). Проблеми впровадження українознавства в школах України поч. XX ст. та в кін. XX ст. 
Михайло Кононенко (м. Київ). Українознавство у змісті освіти природознавства 
Олена Король (м. Київ). Українознавство і проблема вироблення морально-етичних критеріїв і принципів життєдіяльності 
людини 
Людмила Сорочук (м. Київ). Українознавство в дошкіллі 
Тетяна Антонюк (м. Київ). Родинні цінності в системі українознавства 
Катерина Плівачук (м. Сквира). Українознавство і виховання моральних якостей творчо розвиненої особистості 
старшокласника у спеціалізованих навчальних закладах 

18 
В. Цимбалюк (м. Сквира). Рідна мова як генетичний код народу та її походження у науковому понятті українознавства 
Тарас Кононенко (м. Київ). Феномен мови в системах навчання і виховання 
Тетяна Котова (м. Київ). Українознавство в освітньо-виховному процесі російськомовної школи 
СЕКЦІЯ 5. 

НАЦІОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ТА СПРЯМУВАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА: 
(ауд. 203) 

а) Світ української культури: концептуально-викладові підходи та практика буття 
Головують: Олена ТАЛАНЧУК, Олександр СЕМАШКО 
Секретар: Наталія КРАВЧЕНКО 
ДОПОВІДІ: 
Олександр Семашко (м. Київ). Проблема соціокультурних трансформацій в сучасному українознавстві 
Ада Бичко (м. Київ). Феномен української інтелігенції: контекст межі тисячоліть 
Світлана Кагамлик (м. Київ). Перспективи розвитку джерельної бази дослідження національних культурних осередків 

19 
Тетяна Гуменюк (м. Київ). Українська культура в контексті постмодернізму: своєрідність пошуку методологічних підходів 
Тетяна Скворцова (м. Луганськ). Український образ світу в системі українознавчих досліджень: стан та перспективи 
Тетяна Федотова (м. Київ). Духовний світ праукраїнців на матеріалі "Велесової книги" 
Степан Наливайко (м. Київ). Сучасні спрямування у дослідженні української номінології та пов'язання цих питань з давніми 
світоуявленнями 
Іван Чирко (м. Київ). Україна та Китай (їхня історія та культура. Погляд крізь століття у прийдешнє) 
Галина Александрова (м. Київ). Постать М.Дашкевича – дослідника та значення його доробку для науки сьогодення 
Надія Сорока (м. Київ). Український фактор у житті Еспанії XX століття 
Наталія Слободянюк (м. Київ). Український театр: повернення до національного 
Ярослава Ткачук (м. Коломия). Мистецтво в системі українознавства (на матеріалі Гуцульщини) 
Лідія Дунаєвська (м. Київ). Актуальні проблеми вивчення та видання української казки 

20 
Оксана Шалак (м. Київ). Українознавство та сучасні фольклористичні дослідження 
Наталія Кравченко (м. Київ). Українська загадка в навчально-виховному процесі 
Любов Копаниця (м. Київ). Українська пісня у світі 
Олеся Наумовська (м. Київ). М.Драгоманов в світлі сучасної фольклористики 
Степан Шевчук (м. Рівне). Сучасні дослідження українського Полісся 
Вікторія Пономаренко (м. Київ). Символіка їжі в обрядовому житті українців 

б) Мовно-літературні вияви в системі українознавства 
Головують: Анатолій МОЙСІЄНКО, Володимир ПОГРЕБЕННИК 
Секретар: Сергій ДЕНИСЮК 
ДОПОВІДІ: 
Володимир Погребенник (м. Київ). Українознавча парадигматика збірки Осипа Маковея "Подорож до Києва" 
Юлія Солод (м. Київ). Українознавчі засади літературної класики (на прикладі творчості Івана Франка) 

21 
Тетяна Литвиненко (м. Суми). Україна й українці в пенталогії "Мазепа" Б.Лепкого 
Н.Мафтин (м. Івано-Франківськ). Образ Гуцульщини в неоромантичному моделюванні Марка Черемшини 
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Сергій Денисюк (м. Київ). Українознавство та історія української літератури: взаємовиключення чи взаємодія (на матеріалі 
української літератури початку XX ст) 
Олександр Хоменко (м. Київ). Українознавчий аспект сучасної української постмодерної прози (на матеріалі епопеї 
В.Яворського "Напівсонні листи з Діамантової імперії і Королівства Північної Землі" 
Світлана Богдан (м. Луцьк). Загальнонаціональне і регіональне в мовному етикеті українців 
Світлана Костянтинова (м. Київ). Мова як засіб консолідації суспільства 
Оксана Шевчук (м. Київ). Українознавство і національна драматургія кін. XIX – поч. XX ст. 
Надія Ціцелюк (м. Харків). Українська лексикологія в пошуку історичної генези українців. (Сучасні методологічні підходи) 
Тетяна Шептицька (м. Київ). До питання історіографії проблеми малоросійства (на матеріалі української літератури) 

22 
Ольга Маленицька (м. Луцьк). Формування національної самосвідомості українця у процесі вивчення рідної мови 
Олена Тарасова (м. Київ.) Поетичне висвітлення образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі 
Світлана Мотовиловець (м. Київ). Михайло Яцків; національні особливості естетико-культурних шукань в українській 
літературі поч. XX ст. 
Наталія Слободянюк (м. Київ). Аналіз лексики на позначення військових та побутових реалій (на матеріалі роману 
П.Куліша "Чорна рада") 
Наталія Фігурна (м. Київ). Українознавчі аспекти проблеми міста-села у романі А.Свидницького "Люборацькі" 
Лідія Ящук (м. Київ). Шляхи розвитку української технічної термінології 

11.30 – круглий стіл (проблеми для обговорення): 
 

– УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА СИСТЕМА 
– УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Головують: Петро КОНОНЕНКО, Анатолій ПОГРІБНИЙ 
В обговоренні беруть участь: Світлана Барабаш (Кіровоград), Олександра Савченко (Київ), Ярослав Болюбаш (Київ), 
Наталія Руденко (Сімферополь), Василь Назарук (Польща), Ярослава Конєва 

23 
(Польща),Ярослав Голобородько (Херсон), Мейзерська (Одеса), Олександр Гонтар (Одеса), Олександр Горбул (Київ), Ніна 
Шинкарук (Київ), Ірина Колодюк (Київ), Андрій Осмоловський (Київ), Алла Ткач (Київ), Світлана Маркіна (м. Кривий Ріг), 
Тетяна Неговира (м. Кривий Ріг), Тетяна Якшина (Київ), Микола Побилян (Харків), Петро Рудик (Київ) та ін. 

13.00 – 14.00  – перерва 
ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(14,00- 16.00) 

Оргкомітет вдячний Вам за участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Україна, українці, 
українознавство на межі тисячоліть ". 

Матеріали конференції ляжуть в основу збірника наукових статей, який планує видати інститут 
українознавства. Для скорочення термінів формування збірника просимо Вас подати свої виступи та доповіді 
секретарям секцій по закінченні роботи секцій. 

Видруковано за підтримки фонду Тодосія та Анастасії Онуферків 
24 

 
4.9. Програма українознавчого наукового форуму 2000 р. 

 
IX Щорічна міжнародна науково-практична конференція: 

"СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА" 
Обговорюється проблема: 

Українознавство в системі освіти 
24-26 жовтня 2000року 

Київ 2000 
2 

Міжнародна науково-координаційна рада 
Кононенко П.П. (голова) 
Бабчук Е.А. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 
Барабаш С.Г. 
Білан юк О.П.(США) 
Бойцун М. (В.Британія) 
Винар Л.(США) 
Головченко Г.Т. 
Горобець Ю.І. 
Горинь М.М. 
Гоян Я.П. 
Гунчак Т.Г.(США) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дяків Р.С. 
Жебровський Б.М. 
Жулинський М.Г. 
Ідзьо В. (Російська федер.) 
Калакура Я.С. 
Козак С.П. (Польща) 
Коноваленко О.С. 
Кононенко В.І. 

Кононенко Т.П. 
Коптілов В.В. (Франція) 
Кравченко Л. (Латвія) 
Курас І.Ф. 
Лозинський А. (США) 
Маломуж М.Г. 
Масляк П.О. 
Мельник Л.Ф. 
Мовчан П.М. 
Мокренко А.Ю. 
Мушкетик Ю.М. 
Науменко Г.Г. 
Непорожня Н.О. (Литва) 
Новохатько Л.М. 
Пасемко І.П. 
Пересунько С.І. 
Погрібний А.Г. 
Поплавський М.М. 
Попович А.В. 
Потульницький В.А. 
Рагойша В.П. (Білорусь) 

Рудницький Л. (США) 
Сазоненко Г.С. 
Ситник К.М. 
Смолій В.А. 
Сохань П.С. 
Стрілько В.В. 
Таланчук П.М. 
Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Тронько П.Т. 
Токар Л.К. 
Удовенко Г.И. 
Філіпчук Г.Г. 
Федоренко Є.В. (США) 
Чемберджі М.І. 
Чебикін В.М. 
Шишкін В.М. 
Шпиг Ф.І. 
Шокало О.А.. 
Юхновський І.Р. 
Яресько Л.П. 
Яцків Я.С. 

3 
ОРГКОМІТЕТ 

СПІВГОЛОВИ: 
Кононенко П.П., Огнев'юк В.О. 
Дяків Р.С. (заступник) Токар Л.К. (заступник) 
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Баран В.Д. 
Волошина О.А. 
Герасименко В.М. 
Горбул О.Д. 
Денисюк С.П. 
Ковтун Л.І. 
Костянтинова С.В. 
Масляк П.О. 
Мельник Л.Ф. 

Погрібний А.Г. 
Руденко Н.І. 
Руденко Ю.Д. 
Сазоненко Г.С. 
Таланчук О.М. 
Усатенко Т.П. 
Хорошківська О.М. 
Шкрібляк П.В. 
Яресько Л.П.

4 
24 жовтня 2000 р. 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Будинок учителя. Володимирська,57 

Ознайомлення з виставкою: 9-9:45 год. 
Початок засідання о 10 годині. 

Виступи: М.Г.ЖУЛИНСЬКИЙ, Л.М.КРАВЧУК, О.О.ОМЕЛЬЧЕНКО, Ю.П. БОГУЦЬКИЙ, І.Ф.ДРАЧ, М.М.ГОРИНЬ, 
Л.РУДНИЦЬКИЙ, Ю.М.МУШКЕТИК П.М.МОВЧАН, С.І.ПЕРЕСУНЬКО, Г.Г.ФІЛІПЧУК. 
Доповіді: 
В.Г.КРЕМЕНЬ: Освіта на межі століть. 
І.Ф.КУРАС: Українці в геополітичному просторі. 
П.П.КОНОНЕНКО: Українознавство в системі освіти. 
Я.С.КАЛАКУРА: Історичні основи українознавства як науки і навчальної дисципліни. 
Б.М.ЖЕБРОВСЬКИЙ: Українознавство у м. Києві: досвід, перспективи. 
Е.В.ФЕДОРЕНКО (США): Українознавство в освіті США. 
О.А.БАКАНІДЗЕ (ГРУЗІЯ): Українознавство в Тбіліському університеті. 
В.І.КОНОНЕНКО (ІВ.-ФРАНКІВСЬК): Українознавство у вищих навчальних закладах. 
В.ІДЗЬО (РОС. ФЕДЕРАЦІЯ): Перспективи розвитку української освіти в Росії. 
М.БАУЕР (ЧЕРНІВЦІ): Регіональний досвід вивчення українознавства в середній школі 
О.С.КОНОВАЛЕНКО: Освіта і ЗМІ. 

5 
З В.ПІВТОРАК: Українознавство в Обухівському садку "Рушничок". 
М.П.ПАРХОВНЮК: Українознавство в садку "Дивосвіт" (Київ). 
Н.М.КОНДРА (МОНАСТИРИЩЕ ЧЕРНІГІВ, ОБЛ.): Українознавство у сільській школі. 
Л.П.ЯРЕСЬКО: Українознавство – предмет і методологія освіти і виховання в середній школі. 
Г. С. САЗОНЕНКО: Українознавство в закладах інноваційного типу. 
Н.І.РУДЕНКО (СІМФЕРОПОЛЬ): Українознавство в сімферопольській українській гімназії. 
Л.КРАВЧЕНКО (ЛАТВІЯ): Українська освіта в діаспорі Латвії. 
В.І.КАЮКОВ (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.): Козацька педагогіка в системі освіти. 
М.І. ЧЕМБЕРДЖІ: Українознавство в Дитячій Академії Мистецтв. 
Л.К.ТОКАР: Підготовка кадрів українознавців: досвід, перспективи. 
Н.Г.НИЧКАЛО: Педагогіка в реформуванні освіти. 
В.С.ГАЖАМАН: Українознавство в системі виховання й освіти етноменшин. 
Г.М.ТИМОШКО (ЧЕРНІГІВ): Українознавство в системі управління і розвитку національної освіти на Чернігівщині. 
С.Я.ЄРМОЛЕНКО: Українська мова як українознавство. 
А.Г. ПОГРІБНИЙ: Українознавство в процесах сучасного українського державотворення. 

6 
25 жовтня 2000 р. 
РОБОТА СЕКЦІЙ 

з 9 години по 18 годину 
Секція № 1. 
ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

Місце проведення: УГЛ, вул. І.Козловського, 3. 
Керівники секції: проф. Калакура Я.С., проф. Солдатенко В.Ф., доц. Токар Л.К. 
Секретарі: Фігурний Ю.С. канд. іст.наук, Краснодемська І.Й. м.н.с. 
ВИСТУПИ: 
Ступарик Б.М. (Ів.-Франківськ), д-р. пед. наук, проф., Українська національна школа: сутність мета і завдання 
Бичко І.В. (Київ) д-р. філос. наук., проф., Філософські проблеми викладання українознавства у вищій школі 
Кирилюк О. (Миколаїв), Методичний пошук у викладанні українознавства 
Клепко С.Ф. (Полтава), канд.флос. наук, Проблеми українознавства на сторінках педагогічного журналу "Постметодика" 
Хижняк 3.1. (Київ), канд. істор. наук, Українознавчі традиції у вищій школі і сучасні проблеми викладання українознавства 
Солдатенко В. Ф. (Київ), д-р. істор. наук, проф., Просвітницько-українознавча діяльність М.Грушевського (1917-1920 рр.) 
Матяш І.Б. (Київ), докторант Архівна освіта і проблеми українознавства 

7 
Космовська К.І. (с.Борозна, Чернігівська обл.), Літературно-педагогічна спадщина Х.Алчевської в навчально-виховному 
процесі 
Мицик Ю.А. (Київ), Абрасимова С.В. (Дніпропетровськ), Д.Яворницький і його роль в становленні українознавства 
Люріна Т.І. (Київ), канд. пед. наук., доц., Духовне вдосконалення особи учня на засадах українознавства 
Фігурний Ю.С. (Київ), канд. іспгор. наук, Козацькі традиції в сучасній системі виховання молоді 
Цицалюк Н.М. (Харків), канд. філолог, наук, доц., Теоретико-методологічна підготовка викладача-українознавця. 
Тарасенко О.О. (Київ), канд. істор. наук., доц., Досвід українознавчих студій вчених Харківського університету XIX ст. в 
становленні національної освіти в Україні. 
Грищенко М.В. (с.Баштанка, Микол.обл.), Українознавство у вивченні іноземних мов. 
Краснодемська І.Й. (Київ), м.н.с, Роль науковців діаспори у формуванні джерельної бази українознавства як навчальної 
дисципліни. 
Склярова О.М. (Київ), м.н.с, Українознавчі дослідження та видання губернських архівних комісій у формуванні джерельної 
бази  національної освіти та просвітництва. 
Губський С.І. (Київ) м.н.с, Традиції та досвід військової Освіти Армії УНР в системі військової підготовки Збройних сил 
України. 
Секція № 2. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО У ДОШКІЛЬНИХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ. 
Місце проведення: СШ №252, вул. З.Гайдай 10/в. 

Керівники секції: проф. Руденко Ю.Д., Пороховнюк М.П., Півторак З.В. 
Секретарі: Антонюк Т.Д. 

8 
Секція № 3. 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА-РОДИНА. 
Місце проведення: СШ № 252, вул.З. Гайдай 10/в. 

Керівники секції: к.ф.н. Усатенко Т.П., учитель-методист, директор школи Яресько Л.П., к.п.н. Сергійчук 3.О., Люріна Т.І., 
Крижанівська В.Н. 
Секретарі: Губський С.І. м.н.с, Якшина Т.Д. 
ВИСТУПИ: 
Усатенко Т.Л., (Київ) канд. філолог, наук, Українознавчі засади національної школи-родини. 
Козловська І. (Львів) доктор пед. наук, Інтегративне структурування знань в системі освіти. 
Ільченко В.Р., (Полтава) академік АПН України, Українознавство в інтегративному курсі "Довкілля" 
Якшина Т.О., (Київ) старший вчитель, Навчально-інтегративний курс "Українознавство" у виховному і навчальному 
процесі школи-родини № 252 м. Києва 
Постовий В.Г., (Київ), канд. пед. наук, Родинні цінності. 
Демченко Є.І., Антонюк Т.Д. (Київ), вчителі-методисти, Життєдіяльність школи у філософії родинності. 
Ващенко Л.М., (Київ), канд. пед. наук. Філософія родинності в концепції розвитку столичної освіти. 
Лемешева Л.Ф., (м.Хотин, Чернівец.обл.) Українознавство, як основа громадянського виховання в школі-Родині. 
Мацько Н.Д., (Київ), канд.пед.наук. Українознавство в курсі "Математика" для учнів середніх класів загальноосвітньої 
школи. 
Колосовська Н.Д., (Миколаїв), канд. істор. наук. Школи-родини в системі становлення національного шкільництва на 
Миколаївщині. 

9 
Шалак О.І. (Київ), канд. філол. наук. Елементи українознавчої антропології у викладанні українознавства в середній школі. 
Принь Ю.В. (Луганськ), вчитель-методист. Проблеми здоров'я в школі-родині великого міста. 
Кононенко М.П. (Київ), н.с. Українська родина – важливе джерело інформації та засіб взаємного виховання дітей і 
дорослих. 
Олеся Оленівська (Київ), Літературне краєзнавство в розвої національної освіти. 
Бондаренко І.О. (Дніпропетровськ), вчитель-методист. Родинний мікроклімат у життєдіяльності української 
національної школи-родини. 
Гуменний О.Д. (с. Красна-слобідка Обухівського р-н. Київської області) вчитель-методист. Опікунська рада і 
учнівське самоуправління в школі-родині. 
Кузьменко Л.І. (Біла Церква) Школи-родини в інноваційних процесах Київської області. 
Антонович Є.А. (Івано-Франківськ) Вжитково-декоративне мистецтво в життєдіяльності національної школи. 
Секція № 4. 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ. 
Місце проведення: УГЛ, вул. І.Козловського, 3. 

Керівники секції: Сазоненко Г.С. канд. пед. н, Герасименко В.М. канд. пед. н., Цимбалюк В.І. канд. пед. наук, Шинкарук Н.І. 
Секретарі: Кононенко М.П., Осмоловський А.О. 
ВИСТУПИ: 
Герасименко В.М. (Київ) канд. пед. наук, Українознавство в середніх закладах освіти міста Києва. 

10 
Рябоштанова А.С. (с. Борозна, Черніг. обл.) Українознавство в освітньому процесі гімназій 
Осмоловський А. О. (Київ), Українознавство у викладанні гуманітарних дисциплін (з досвіду КГЛ) 
Карпюк Г.І. (Київ), Українознавство і викладання природничих дисциплін 
Колодюк І.А. (Київ), Деякі теоретико-методологічні питання викладання українознавства в ліцеї 

Секція № 5. 
УКРАЇНОЗНАВСТВО У ВИЩІЙ ШКОЛІ. 

Місце проведення: Український державний університет харчових технологій, вул.Володимирська, 68. 
Керівники секції: проф. Горбул О.Д., проф. Барабаш С.Г., проф. Голобородько Я.Ю., к.ф. наук Денисюк С.П, Кириленко 
С.В. 
Секретарі: Хоменко О.А., Руденко В.Ю. 
ВИСТУПИ: 
Молодиченко Н.А. (Мелітополь), Формування навиків морального виховання підлітків у студентів – майбутніх вчителів. 
Горбул О.Д. (Київ), д-р. істор. наук, проф., Кафедра українознавства в системі вищої освіти: теоретико-методологічні та 
методичні питання діяльності. 
Голобородько Я. (Херсон), д-р. філол. наук, проф., Проблеми становлення українознавства як навчальної дисципліни у 
вищому навчальному закладі. 
Гонтар …(Одеса)                                       

11 
Дунаєвська Л.Ф. (Київ), канд. філол. наук, доц. Актуальні проблеми викладання фольклористики у вищій школі. 
Яременко С.А. (Київ), Українознавчий аспект викладання української мови студентам не філологам. 
Таланчук О.М. (Київ), д-р, філол. наук, доц., Фольклорна антропологія в системі гуманітарної освіти. 
Теслюк С. (Луцьк), Досвід викладання українознавства в технічному університеті. 
Цехмістро І. (Харків), Проблеми і стан підготовки кадрів українознавців для вищої школи. 
Погребенник В.Ф. (Київ), д-р. філол. наук, проф., Сучасні інтерактивні стратегії при викладанні українознавчого осердя 
університетського курсу "Історія української новітньої літератури". 
Костянтинова С.В. (Київ), м.н.с, Національна мова в системі етнокультурних вартостей (українознавчий підхід до 
вивчення мови у вищій школі) 
Секція № 6. 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАРУБІЖЖЯ. 
Місце проведення: УГЛ, вул. І.Козловського, 3. 

Керівники секції: акад. Федоренко Є.В., проф. Масляк П.О., проф. Потульницький В.А., доц. Кононенко Т.П. 
Секретарі: Волошина О.А., Наливайко С.І., Солод Ю.Д. 
ВИСТУПИ: 
Наливайко С.І. (Київ), н.с, Давньоіндійська освітня традиція: українознавчий аспект 
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Чирко І.К. (Київ), н.с, Концепція людинознавства ("жень") в освітній та державній традиції Китаю 
12 

Александрова Г.А. (Київ), н.с, Порівняльне літературознавство і компаративістика – сучасне функціонування понять в 
науково-освітній сфері. 
Секція № 7. 

 
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ЦЕНТРІВ (ІНСТИТУЦІЙ). 

Місце проведення: СШ № 252, вул. З. Гайдай 10/в. 
Керівники секції: д. ф. наук Кононенко П.П., Жебровський Б.М., акад.Федоренко Є.В., Сухолиткий С.М. 
Секретарі: Щербина О.М., Пасемко І.П. 

26 жовтня 2000 р. 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Будинок учителя; Володимирська,57 
ВИСТУПИ: 
І.Р.ЮХНОВСЬКИЙ, Г.Й.УДОВЕНКО, Л.ВИНАР (США), Я.РОЗУМНИЙ, М.І.ДРОБНОХОД. 
ДОПОВІДІ: 
Я.С.ЯЦКІВ: Українська наука на межі тисячоліть. 
В.О.ОГНЕВ’ЮК: Державний стандарт освіти України. 
І.А.ЗЯЗЮН: Філософсько-педагогічні проблеми українознавства 
В.Д.БАРАН: Руси за історичним та археологічними джерелами. 

13 
П.О.МАСЛЯК: Геополітика та геостратегія України: адекватна реакція на виклик часу. 
А.В.ГРИЩУК: Українознавство в освітніх закладах Міністерства оборони. 
Т.П.КОНОНЕНКО: Українознавчі технології розбудови освіти. 
Я.П.ГОЯН:  Світ дитячої книжки і душі. 
А.В.ПОПОВИЧ: Козацька педагогіка в системі освіти. 
Н.Г.НИЧКАЛО: Педагогіка в реформуванні освіти. 
В.В. СНІЖКО (КИЇВ) Вивчення психо-етичних особистостей українців в системі українознавства. 
Г.Т.ГОЛОВЧЕНКО (ХАРКІВ): Українознавство як компонент вузівської освіти. 
П.В. ШКРІБЛЯК: Українознавство в загальноосвітній школі: наукове та організаційно-етнічне запозичення навчального 
процесу. 
Р.С. ДЯКІВ: Проблеми становлення, та напрямки розвитку видавничої справи в Інституті українознавства. 
С.Г. БАРАБАШ: Українознавство у величезному закладі технічного профілю. 

Круглий стіл: 
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ. 

Підведення підсумків роботи: 
Доповіді керівників секцій. 
Прийняття рекомендацій. 

14 
 

4.10. Програма українознавчого наукового форуму 2001 р.  
 

X щорічна міжнародна науково-практична конференція: 
"Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 

 
Обговорюється проблема: 

Українознавство – наука самопізнання українського народу 
 

18-20 жовтня 2001 року 
 

Київ – 2001 
2 

Міжнародна науково-координаційна рада з проблем українознавства 
Кононенко П.П. (голова) 
Андрущенко В.П. 
Багров М. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 
Барабаш С.Г. 
Біланюк О.П. (США) 
Бойцун М. (В.Британія) 
Ващенко Л.М. 
Винар Л. (США) 
Воловодюк В. (США) 
Горбул О.Д. 
Горинь М.М. 
Горобець Ю.І. 
Гоян Я.Л. 
Гунчак Т.Г. (США) 
Гєбнер Р. (ФРН) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дяків Р.С. 
Жебровський Б.М. 
Жулинський М.Г. 
Зазюн І.А. 
Ідзьо В.С.(РФ) 
Калакура Я.С. 

Конєва Я. (Польща) 
Коноваленко О.С 
Кононенко В.І. 
Кононенко Т.П. 
Коптілов В.В. (Франція) 
Кравченко Л. (Латвія) 
Кремень В.Г. 
Курас І.Ф. 
Лозинський А. (США) 
Лопушанська Г.В. 
Маломуж М.Г. 
Масляк П.О. 
Мельник Л.Ф. 
Мишанич О.В. 
Мовчан П.М 
Мокін Б.І. 
Мокренко А.Ю. 
Мушкетик Ю.М. 
Непорожня Н.О. (Литва) 
Онищенко О.С. 
Пасемко І.П. 
Пересунько С.І. 
Погрібний А.Г. 

Рагойша В.П. (Білорусь) 
Ріпа Л.А. 
Руденко Н.І. 
Рудницький Л. (ФРН) 
Сазоненко Г.С. 
Ситник К.М. 
Сіверс З.Ф. 
Смолій В.А. 
Сохань П.С. 
Стрілько В.В. 
Таланчук О.М. 
Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Токар Л.К. 
Тронько П.Т. 
Удовенко Г.Й. 
Федоренко Є.В. (США) 
Філіпчук Г.Г. 
Черновіл М.І. 
Шкрібляк П.В. 
Шпиг Ф.І. 
Юхновський І.Р. 
Яресько Л.П. 
Яцків Я.С. 

3 



 119

Організаційний комітет конференції 
Голова оргкомітету: Кононенко П.П. 
Заступники:  Дяків Р.С., Токар Л.К. 
Секретар:   Ярошинський О.Б. 
Члени оргкомітету:Барабаш С.Г., Баран В.Д., Горський В.Г., Денисюк С.П., Кононенко Т.П., Люріна Т.І., Масляк П.О., 
Мельник Л.Ф., Мокренко А.Ю., Наливайко С.І., Плівачук К.В., Сніжко В.В., Сусловець О.П., Усатенко Т.П., Шалак О.І., Шкрібляк 
П.В., Яресько Л.П. 
Адреса оргкомітету: 04209, Київ, вул. Зої Гайдай, 10/в. Ст. метро "Мінська" або "Героїв Дніпра". тел. (044) 413-69-61 

4 
Порядок роботи та регламент конференції 
18 жовтня 2001 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. 

9.00 – 10.00  – реєстрація учасників конференції. 
10.00 – 14.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 20хв.). 

(Конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул. Володимирська, 57). 
14.00 – 15.00 – перерва. 
15.00 – 18.00 – продовження пленарного засідання. 
19 жовтня 2001р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ, КРУГЛИЙ СТІЛ. 
10.00 –14.00  – секційні засідання (виступи – до 15 хв.). 

(Аудиторії навчально-освітнього комплексу (ЗОШ № 252), вул. Зої Гайдай, 10 в) 
Секція І.  Філософсько-світоглядні проблеми українознавства. 

(к. 213) 
Секція II.  Історичні та теоретико-методологічні основи українознавства як науки. 

(к. 303) 
Секція ІІІ.  Українознавчі проблеми культурогенезу українського народу. 

(Актовий зал) 
Секція IV.  Наукові засади становлення українознавства як навчальної дисципліни. 

(к. 304) 
Секція V.  Геопсихологічні, геополітичні проблеми та міжнародні зв'язки в українознавстві. 

(к. 305) 
Секція VI.  Політичні, соціально-економічні та управлінські проблеми розвитку українознавства. 

(к. 302) 
14.00 – 15.00 – круглий стіл ("Національне і загальнолюдське в системі українознавства"). 

(Будинок вчителя, к. 308) 
20 жовтня 2001р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. 

10.00 – 14.00 – підсумкове пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.). 
(Конференц-зал Будинку вчителя) 

14.00 – 15.00 – перерва. 
15.00 – 17.00 – підведення підсумків конференції. 
Місце проведення конференції: Київський міський Будинок вчителя, Київ, вул. Володимирська, 57 (пленарні засідання) 

Навчально-освітній комплекс, Київ, вул. Зої Гайдай, 10 в (секційні засідання) 
5 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(18 жовтня 2001 р.) 

Привітання учасникам конференції 
Патріарх Філарет, Кравчук Л.М., Омельченко О.О., Семиноженко В.П. 
Доповіді: 
Кремень В.Г. (Київ) Освіта ХХІ-го століття: вимоги та завдання в контексті розбудови незалежної української держави. 
Кононенко П.П. (Київ) Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки і освітньої дисципліни. 
Юхновський І.Р. (Київ) Державна політика в галузі науки і освіти. 
Курас І. Ф. (Київ) Українці і українознавство в сучасному світі. 
Калакура Я.С. (Київ) Історіософія сучасного українознавства. 
Єрмоленко С.Я, (Київ) Українська мова як українознавство. 
Токар Л.К. (Київ) Актуальні питання теорії та методології українознавства. 
Федоренко Є.В., Біланюк О.П. (США) Українознавство в науці і освіті української діаспори США. 
Жебровський Б.М. (Київ) Розбудова національної освіти на засадах українознавства в м. Києві. 
Мишанич О.В. (Київ) Сучасне українознавство: стан і проблеми розвитку. 
Ідзьо В.С. (Москва) Проблеми українознавства в дослідженнях науковців української діаспори в Російській Федерації. 
Пересунько С.І. (Київ) Українознавство: формування правової системи в незалежній Україні. 
Дробноход М.І. (Київ) Українознавство в концепції стійкого розвитку. 
Костик С. (Японія) Розвиток українознавства в Японії. 
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Тронько П.Т. (Київ) Роль пам'яток історії та культури у формуванні джерельної бази українознавства. 
Сергеєв Ю.А. (Київ) Образ України і українства в сучасному світі. 
Гєбнер Р. (ФРН) Україністика в Грайсфалді. 
Баран В.Д. (Київ) Історичні та теоретико-методологічні питання етногенезу українців. 
Погрібний А.Г. (Київ) Національне виховання в концепції сучасного українознавства. 
Масляк П.О. (Київ) Геополітика і геостратегія України як об'єкт українознавчих досліджень. 
Баканідзе О.А. (Грузія) Проблема самопізнання українського і грузинського народів у світлі літературно-художніх зв'язків. 
Кошарська Г. (Австралія) Проблеми збереження української ідентичності в Австралії. 
Рудницький Л. (ФРН) Перспективи розвитку української науки в Українському Вільному університеті. 
Федорук О.К. (Київ) Повернення культурних цінностей в державній політиці України. 
Лозинський А. (США) Роль Світового Конгресу українців у вирішенні проблем консолідації українознавців. 
Терзійська Л. (Болгарія) Роль українознавства у зміцненні зв'язків між українським і болгарським народами. 
Горинь М.М. (Київ) Проблеми розвитку українознавства в діяльності Української Всесвітньої координаційної Ради. 
Рябошапка І. (Румунія) Українознавство в Румунії. 
Мовчан П.М. (Київ) Роль Товариства "Просвіта" в становленні та розвитку українознавства. 
Багларян М.В. (Вірменія) Вірмени і Вірменія в культурогенезі українців. 
Толстоухов А.В. (Київ) Київська наука: стан та перспективи розвитку. 
Яцків Я.С. (Київ) Проблеми розвитку української науки в ХХІ ст. 
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Ярошинський О.Б. (Київ) Сучасні дослідження української національної ідеї: проблеми, здобутки і перспективи. 
7 
 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(19 жовтня 2001 р.) 

Секція І. 
Філософсько-світоглядні проблеми українознавства 

Головують: Горський В.С., Кононенко Т.П., Надольний І.Ф. 
Секретар: Самоха Г.Е. 
Виступи: 
Горський В.С. (Київ) Етапи розвитку української філософської думки. 
Кононенко Т.П. (Київ) Концепція розбудови віртуального університету українознавства. 
Заболотній О.В. (Біла Церква) Українська етнопедагогіка в контексті філософсько-світоглядних поглядів Г.Сковороди та 
І.Сікорського. 
Боса Л.Г. (Кіровоград) Самоідентифікація особистості – визначальний фактор новітньої соціалізації. 
Надольний І.Ф. (Київ) Національна самосвідомість і формування громадянського суспільства в Україні. 
Донець З.Ф. (Київ)mУкраїнознавство як світоглядна система. 
Руденко Ю.Д. (Київ) Українознавчі основи формування національної самосвідомості особистості. 
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Бичко І.В. (Київ) Український менталітет у системі пізнання і самопізнання українського народу. 
Пилипенко В.Ю. (Одеса) Українознавство і формування національної свідомості студентської молоді. 
Баранівський В.Ф. (Київ) Формування духовного світу українського народу як важливіше завдання української науки. 
Даренська Т. (Луганськ) Творчість Т.Г.Шевченка як системне відображення українського світу. 
Чайковський Я.Р. (Львів) Свідомість українця – проблеми визначення. 
Власенко Н.П. (Харків) Українська фразеологія як вираження національного менталітету. 
Клець Д.В. (с. Рачин Рівненської обл.) До природи деяких негативних рис українського світобачення. 
Янкевич Б.Й. (с. Старий Угринів Івано-Франківської обл.) Образ національного героя в українознавстві. 
Фесенко Г.Г. (Харків) Культурно-історичні студії в українознавстві (філософсько-епістемологічний аспект). 
Якименко О.І. (Київ) Формування національної свідомості – головна мста українознавства. 
Приходько В.В. (Київ) Філософський досвід формування нації. 
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Секція II. 

Історичні та теоретико-методологічні основи українознавства як науки 
Головують: Баран В.Д., Калакура Я.С., Токар Л.К. 
Секретар: Краснодемська І.Й. 
Виступи: 
Калакура Я.С. (Київ) Методологічний інструментарій українознавчої спрямованості гуманітарної освіти. 
Баран В.Д. (Київ) Слов'янський та варяжський чинники в етногенезі українців. 
Токар Л.К. (Київ) Українознавство і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії в процесі розвитку. 
Ідзьо В.С. (Москва) Вивчення української держави Данила Галицького в освітньому процесі. 
Ярошинський О.Б. (Київ) Формування національної свідомості українців у середині XVII ст. 
Коваль О. (Бельгія) Проблеми розвитку українознавства в сучасній Бельгії. 
Дровоздюк С.І. (Вінниця) Новітня історіографія політики українізації на селі в 20-30-ті рр. 
Палієнко М.Г. (Київ) Зарубіжна архівна україніка і сучасне українознавство. 
Марчук В.В. (Івано-Франківськ) Українська справа в діяльності ГКЦ у XX ст. 
Пилипів В.І. (Київ) Джерела із історії соборності України доби визвольних змагань (1917-1920рр.) 
Фігурний Ю.С. (Київ) Внесок українців у світове військове мистецтво. 
Терпиловський Р.В. (Київ) Венетський період в слов'янському етногенезі (І-ІV ст. н.е.). 
Чирков О.А. (Київ) Етнічна історія українців у навчальних програмах з українознавства. 
Склярова О.М. (Київ) Формування основ українознавчої науки в другій половині XIX ст. 
Лазарєва В.Т. (Київ) Історична проза П.Куліша як джерело українознавства. 
Губський С.І. (Київ) Розвиток українознавства в добу соціально-демократичної революції (1917-1920 рр.). 
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Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми українознавства в доробку науковців діаспори (20-30-ті рр. ХХ ст.) 
Баранівська Л.І. (Київ) Українознавча методологія в дослідженні історії української музичної культури (др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.). 
Синицин І.В. (Алчевськ) Сучасні підходи до вивчення історії українського народу. 
Міносян А.С., Чорна Н.В. (Харків) Українська національна ідея в історичній ретроспективі. 
Кригульська Т.Б. (Запоріжжя) Змістовні складники сучасної української національної ідеї. 
Павленко І.А. (Київ) Розгортання ЦК КП(б)У ідеологічної боротьби з українським національно-визвольним рухом (1944-1945 
рр.). 
Латишева Л.П. (Одеса) Питання українознавства в історіографічних дослідах М.Грушевського. 
Кучеренко С.В. (Одеса) Проблеми методологічної культури в розвитку українознавства. 
Матейко Р.М. (Тернопіль) Канадський інститут українських студій та незалежна Україна. 
Лебідь Г.В. (Одеса) Діяльність українознавчих центрів у Казахстані. 
Сторонський Г.Й. (Тернопіль) Історіографія сучасної україністики в Польщі. 
Петровський О.І. (Київ) Українознавча проблематика на міжнародних конгресах україністів. 
Федака С.Д. (Ужгород) Етнополітична історія української народності доби феодальної роздробленості. 
Гринів О.І. (Львів) Історія української націології як українознавча наука. 
Наливайко С.С. (Київ) Половці в українській історії: нове бачення. 
Іванюк О.Л. (Київ) Етнічний аспект питання колонізації українських земель як складова концентру українознавства "Україна – 
етнос". 
Миронова Г.М. (Чехія) До питання "Якого ми роду-племені?" 
Бичек В.В: (Київ) Стародавні держави на території України та проблеми політичної спадкоємності України. 
Тараненко М.Г. (Київ) Українська держава: історія і сучасність. 
Величко І.О. (Київ) Роль московської політики в "становленні" української державності. 
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Секція III. 

Українознавчі проблеми культурогенезу українського народу 
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Головують: Денисюк С.П., Мокренко А.Ю., Погребенник В.Ф. 
Секретар: Макаренко Н.А. 
ВИСТУПИ: 
Барабаш С,Г. (Кіровоград) Духовний світ українців в українській художній словесності. 
Погребенник В.Ф. (Київ) Образ України і українців у творчості Івана Манжури. 
Шалак О.І. (Київ) Сміх в системі міфопоетичного мислення українців. 
Денисюк С.П. (Київ) Теоретико-методологічні проблеми української літератури в системі українознавства. 
Триліс В.Г. (Київ) Українська пісня як джерело українознавства. 
Пастушенко О.В. (Київ) Образ України в творчості Уласа Самчука. 
Таланчук О.М. (Київ) Неписані закони народної моралі в думах (материнське благословення і прокляття). 
Наливайко С.І. (Київ) Індоіранські мови як вагомий чинник у дослідженні української етнічної історії. 
Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Мовний аспект самопізнання українського народу. 
Костянтинова С.В. (Київ) Мова в системі етнокультурних вартостей народу. 
Яременко С.А. (Київ) Мовні питання в працях українознавців кінця XIX – початку XX ст. 
Паламар Л.М. (Київ) Роль освіти в культурогенезі українців. 
Хоменко О.А. (Київ) Українознавчі виміри національного письменства доби Розстріляного Відродження (художній практикум 
Г.Косинки). 
Новикова Ю.М. (Донецьк) Емоційно-експресивні формули ввічливості у творчості М.Коцюбинського. 
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Михайлова Р.Д. (Рівне) Моравсько-чеський етносоціальний елемент в  культурі Галицько-Волинської Русі. 
Маключенко В.І. (Острог) Оцінка діяльності та доробку Дмитра Туптала Митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком). 
Голдун Л.І. (Херсон) Українознавча термінологія і розвиток українознавства. 
Рожнатовський Б.М. (Київ) Творчість С.Єфремова як джерело українознавства. 
Намакштанська І.Є. (Донецьк), Намакштанський Я.В. (Москва) Порівняльна характеристика в розвитку українського і 
шведського народознавства. 
Бондаренко Г.С. (Кіровоград) Культура поетичного мислення у "Книзі спостережень" Євгена Маланюка. 
Барабаш В.А. (Кіровоград) Виховання культури особистості в процесі вивчення гуманітарних дисциплін в технічному вузі. 
Капітанчук В.В. (Кіровоград) Формування культури мовлення в навчальному процесі в технічному вузі. 
Квасюк Л.В. (Острог) Українська барокова ікона як втілення християнського світогляду та вираз ментальнісних особливостей 
українського народу. 
Соколовська Г.М. (Одеса) Традиційна обрядовість в сучасній українській культурі. 
Галащук А.Б. (Одеса) Питання мови в концепції українознавства, 
Середенко О.Г. (Одеса) Проблема взаємовпливу та взаємодії культур в сучасній Україні. 
Плотницька С.В. (Одеса) Роль вивчення англійської мови в контексті діалогу культур сучасності. 
Месевря О.І. (Черкаси) "Народе мій, ти мудрий і немудрий..." (про важливіші риси української ментальності за творчістю 
О.П.Довженка). 
Лебідь Г.В. (Одеса) Берегиня духовних скарбів Поділля (до сторіччя з дня народження Г.І.Колісниченко). 
Зелінська Н.В. (Львів) Наукове книговидання в Україні як чинник формування культурної зрілості нації. 
Верниш В. (Чехія) До питання частотного аналізу стрижневого аналізу стрижневих компонентів ФО чеської та української мов. 
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Калуцка Н.Б. (Київ) Громадські засади культурно-мистецької діяльності українців на теренах Польщі (міжвоєнний період XX 
ст.). 
Пархоменко Л.О. (Київ) Палітра пошуку української хорової музики на тлі інформативного розмаїття сучасного мистецтва. 
Костюк Н.О. (Київ) Національні традиції богослужбової музичної практики в житті української діаспори. 
Розвадовська Л.О. (Київ) Українська культура як засіб формування національної свідомості. 
Носенко Т.А. (Київ) Нові підходи в дослідженні творчості Т.Г.Шевченка в українській діаспорі Румунії. 
Леонтій К.Г. (Київ) Державотворчі традиції українського народу – важливі чинники духовної культури. 
Вербич С.О. (Київ) Українська мова: об'єктивне в історії та сучасне функціонування. 
Дейнега І.І. (Київ) Жінка в боротьбі за національне визволення. 
Семака Л.Ю. (Київ) Роль Т.Шевченка в національному пробудженні України. 
Науменко С.В. (Київ) "Індивідуальний  модернізм" в українській літературі кінця ХІХ – початку XX ст. на прикладі новелістики 
Михайла Яцківа. 
Грудєва О.В. (Київ) Тема України у творах Євгена Маланюка. 
Ковальчук М.В. (Київ) Роль жінок у формуванні української нації. 
Костенюк О.В. (Київ) Образ України в творчості Ліни Костенко. 
Александрова Г.А. (Київ) Українська народна пісня у дослідженнях Фрідріха Боденштедта. 
Мужилінська А.В. (Київ) Виховання національної свідомості через сприйняття самобутньої 
культури українців. 
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Секція IV. 

Наукові засади становлення українознавства як навчальної дисципліни 
Підсекція 1 

Українознавство в дошкіллі та початкових класах 
Головує: Кудикіна Н.В. 
Секретар: Пшеврацька О.В. 
Виступи: 
Півторак З.В. (Обухів) Українознавство в дошкіллі. 
Пшеврацька О.В. (Київ) Використання спадщини С.Ф.Русової у вихованні дошкільників. 
Лопушанська Г.В. (Львів) Програма українознавства для початкової школи у світлі розвитку іноваційних технологій. 
Білоскаленко Н.І. (Київ) Формування концептів-слів знаків національної культури в учнів початкових класів (на матеріалі 
букварів XIX – початку XX ст.). 
Рудяща С.А. (Київ) Українознавство в початкових класах. 
Ковальчук М.І. (Київ) Народознавчі засади використання казок в навчально-виховному процесі початкової школи. 
Кулікова О.Є. (Київ) Морально-правове виховання дітей на основі українських народних традицій. 
Кудикіна Н.В. (Київ) Українознавчий аспект ігрової діяльності молодших школярів. 
Козілецька Т.Ф. (Біла Церква) Досвід розробки програми з українознавства для початкових класів. 
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Підсекція 2 

Українознавство в середніх та старших класах школи 
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Головують: Сазоненко Г.С., Усатенко Т.П., Яресько Л.П. 
Секретар: Голець М.І. 
Виступи: 
Усатенко Т.П. (Київ) Українознавство як інтегративний навчальний курс. 
Ващенко Л.М. (Київ) Комп'ютерна технологія у вивченні українознавства. 
Антонюк Т.Д. (Київ) Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення. 
Яресько Л.П. (Київ) Українознавча методологія у викладанні природничих дисциплін. 
Голець М.І. (Київ) Українознавство в базовому компоненті національної освіти: політично-управлінські рішення та кроки 
реалізації. 
Козак В.І. (Київ) Українознавчий кабінет. 
Клічак Г.С. (Київ) Навчально-методичне забезпечення шкільного інтегративного курсу "Українознавство". 
Усатенко Г.О. (Київ) Тести в оцінці знань з українознавства. 
Якшина Т.Д. (Київ) Навчальний план з українознавства в загально-освітній середній школі. 
Вдовика Л.М., Мерімерін О.В. (Біла Церква) Українознавство в системі варіативних навчальних дисциплін. 
Сорочук Л.В. (Київ) Особливості вивчення українознавства в 5-7 класах. 
Сазоненко Г.С. (Київ) Вивчення українознавства представниками національних меншин в Україні. 
Лемешева Л.Ф. (Хотин) Українознавство в позаурочній і позашкільній роботі. 
Данилевська О.В. (Кобижчі Чернігівської обл.) Українські народні традицій в курсі "Українознавства". 
Гуменна Л.С., Гуменний О.Д. (Красна Слобідка Київської обл.) Українознавство в життєдіяльності школи і села. 
Курилович Н.В., Яценко Н.В. (Біла Церква) Психолог на уроці українознавства. 
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Розвозчик П.І. (Біла Церква) Розвиток національної самосвідомості учнів у процесі вивчення української літератури в 
загальноосвітній школі. 
Харківська Н.І. (Харків) Робочий зошит з історії як засіб підвищення ефективності використання українознавчого матеріалу у 
навчальному процесі школи. 
Хандогій Г.Л. (Харків) Історико-культурний досвід українського народу в навчальному процесі. 
Гомола М., Гомола О. (Франція) З досвіду роботи українознавчих шкіл у Франції. 
Каюков В.І. (Кіровоград) Козацько-лицарське виховання в системі українознавства. 
Плівачук К.В. (Сквира) Народознавство і краєзнавство як складові українознавства. 
Ющенко С.С. (Київ) Виховання у юних громадян відповідального ставлення до  природи України. 
Лавренчук Т.С. (Київ) Використання фольклору як складової концентру українознавства на уроках з історії України. 
Мороз В.В. (Київ) Педагогічні умови виховання особистості на засадах українознавства в позашкільних закладах. 
Бабич Н.О. (Київ) Українські письменники про виховання молоді на народних традиціях. 
Пузирна Г.Н. (Київ) Формування духовної культури учнівської молоді на засадах українознавства. 
Слєпцов Ю.С. (Київ) Українознавство як наука і навчальна дисципліна. 
Боринець Н.І. (Київ) Використання елементів українознавства на уроках трудового навчання. 
Померанська С.І. (Київ) Українознавчі студії на уроках математики. 
Веремій Л.Ф. (Київ) Соціально-психологічні українознавчі основи взаємодії школи, сім'ї та органів внутрішніх справ у 
профілактиці правопорушень серед учнівської молоді. 
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Підсекція З 

Українознавство у вищій школі 
Головують: Люріна Т.І., Руденко Ю.Д. 
Секретар: Семеног О.М. 
Виступи: 
Люріна Т.І. (Київ) Акмеологічна модель удосконалення вчителя українознавства. 
Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Українознавство в технічному вузі. 
Мариняк Г.М. (Київ) Впровадження українознавства в професійно-технічних училищах: досвід і проблеми. 
Руденко В.Ю. (Київ) Учитель українознавства: особливості підготовки й перепідготовки. 
Демченко Є.І. (Київ) Українознавство в процесі вивчення іноземних мов. 
Крижанівська В.П. (Київ) Українознавство: досвід і проблеми впровадження в освітній процес. 
Донченко Т.К. (Київ) Знання про рідну мову в системі українознавства. 
Кононенко М.П. (Київ) Просвітницька діяльність і педагогічні традиції природничих товариств в Україні (друга половина XIX – 
початок XX ст.). 
Семеног О.М. (Глухів) Народознавчий підхід у викладанні гуманітарних дисциплін. 
Сабатирьов І.Л. (Одеса) Знання історії України в навчальному курсі "Українознавство". 
Дюмін О.З,, Ніколаєва А.О. (Харків) Кафедра українознавства в технічному вузі. 
Коротієва-Камінська В.О. (Київ) Поширення українознавчого аспекту у зміст педагогічної освіти на початку 90-х років XX ст. 
Горяна Л.Г. (Київ) Критеріально-цінністний підхід до створення національного підручника з біології. 
Мартиненко С.М. (Київ) Формування творчої особистості на засадах українознавства. 
Паламарчук Л.Б. (Київ) Формування особистості патріота України. 
Ващенко О.М. (Київ) Підготовка вчителя до виховання здорового способу життя молодших школярів на основі народних 
традицій. 
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Секція V. 

Геопсихологічні, геополітичні проблеми та міжнародні зв'язки в українознавстві 
Головують: Масляк П.О., Сніжко В.В. 
Секретар: Ткачук О.В. 
Виступи: 
Маценко Ж.М. (Київ) Духовність українського народу: складники та засоби формування. 
Пірен М.І. (Київ) Національна ідея – стрижень вироблення національної політики. 
Мегела І.П. (Київ) Координація наукової діяльності центрів українознавства в Україні і за кордоном. 
Васютинський В.О. (Київ) Психологія масових виступів в Україні. 
Чепа М.-Л.А. (Київ) Історико-психологічні дослідження в українознавстві. 
Сніжко В.В. (Київ) Геопсихологічні та екологічні дослідження українознавства. 
Пастушенко Т.Б. (Київ) Україна в умовах біполярності чи поліцентризму? 
Масляк П.О. (Київ) Геополітика та геостратегія України на початку XXI ст. 
Василенко С.Д. (Одеса) Геополітика України в контексті її європейської інтеграції. 
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Куглер Н.О. (Донецьк), Романова О.В. (Москва) Генетична єдність української душі й природного середовища в творчості 
Євгена Гуцала. 
Снєжко Є.В. (Київ) Традиційне харчування українського народу як об'єкт українознавчих досліджень. 
Федоренко О.А. (Київ) Українська геополітична думка наприкінці XIX і в XX ст. 
Ткачук О.В. (Київ) Теоретико-методологічні засади сучасної геополітики. 
Кривчун О.О. (Київ) Критичний аналіз визначення географічних меж Євразії у працях Л.Гумільова. 
Татарченко Ю.В. (Київ) З досвіду культурно-просвітницького та громадського життя української громади в Бразилії. 
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Секція VI. 

Політичні, соціально-економічні та управлінські проблеми розвитку українознавства 
Головують: Герасименко В.М., Дяків Р.С. 
Секретар: Борсук О.П. 
Виступи: 
Герасименко В.М. (Київ) Українознавство в системі управління освітою міста Києва. 
Зуйко С.Я. (Алчевськ) Індивідуалізм і політичний нігілізм як риси українського характеру. 
Куреда Н.М. (Запоріжжя) Механізм дослідження інтеграції України в світовий ринок. 
Черняк В.К. (Київ) Економічні проблеми сучасного українознавства. 
Андрійчук В.Г. (Київ) Торгівельно-економічні зв'язки українського народу в його пізнанні і самопізнанні. 
Грищук А.В. (Київ) Українознавство і розбудова Збройних Сил України. 
Попович А.В. (Київ) Господарювання, побут, звичаї, традиції українського козацтва в дослідженні культурогенезу українського 
народу. 
Горбатюк Д.Л. (Київ) Формування здорового способу життя засобами українознавства. 
Невгодовський А.К. (Київ) Освітня політика українських урядів 1917-1920 рр. 
Мамутова К. (Естонія) Досвід і проблеми діяльності українознавчих організацій в Естонії. 
Куц М.І. (Київ) Питання українознавства в плануванні освітньо-виховного процесу. 
Добровольська К.П. (Одеса) Українознавство та економічні науки у контексті його становлення у вищій школі. 
Гордиця К.А. (Київ) Економічна думка в Україні: становлення і розвиток, сучасні проблеми. 
Мартинюк А.Г. (Київ) Програмне забезпечення трансформації українознавчих знань у національну самосвідомість. 
Балюбенюк С.С. (Київ) Українська ментальність та соціально-політична ситуація в Україні. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

(19 жовтня 2001 р.) 
Національне і загальнолюдське в системі українознавства 

Головують: Дробноход М.І., Кононенко П.П., Курас І.Ф., Погрібний А.Г. 
Секретар: Наливайко С.С. 
До участі в роботі запрошені: 
Андрущенко В.П., Бабак В.П., Барна М.М, Бауер М.Ю., Брегін М.Г., Брюховецький В.С., Ващенко Л.М., Горбачук М., Горбул О.Д., 
Горобець Ю.І., Гоян Я.П., Гулий І.С., Дзюба І.М., Добровольська О.М., Жулинський М.Г., Зазюн І.А., Зайчук В.О., Карпенко В.О., 
Колодний А.М., Коноваленко О.С., Корж В.Т., Кравченко В.І., Кравчук Л.В., Кушерець В.І., Мазаракі А.А., Мінченко Т.А., Мельник 
П.В., Мишанич О.В., Ничкало Н., Панчук М.І., Пересунько С.І., ІІоплавський М.М,, Попович А.В., Потуляк Р.В., Ріпа Л.А., 
Самойленко А.М., Свирська Т.І., Сифуляк Р.Ф., Сіверс З.Ф., Сідак В.С., Смолій В.А., Солдатенко В.Ф., Сохань П.С., 
Стрілько В.В., Сусак К.Р., Тараненко М.Г., Товкач М.В., Голстоухов А.В., Шевченко В.П., Шинкарук В.І., Шкіль М.І., Шпиг Ф.І., 
Яловий В.Б., а також всі бажаючі. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(20 жовтня 2001 р.) 
Доповіді: 
Філіпчук Г.Г. (Київ) Українознавчі проблеми державної гуманітарної політики. 
Андрущенко В.П. (Київ) Українознавчі засади реформування національної освіти. 
Онищенко О.С. (Київ) Формування і розвиток джерельної бази сучасного українознавства. 
Дяків Р.С. (Київ) Проблема єдності української економіки і культури в українознавстві. 
Сніжко В.В. (Київ) Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в українознавстві. 
Удовенко Г.Й. (Київ) Українознавство в ідеології української держави. 
Мокренко А.Ю. (Київ) Духовна культура в системі самопізнання і самотворення українського народу. 
Конєва Я. (Польща) Сучасний стан та проблеми збереження духовного образу українського народу в умовах діаспори. 
Яресько Л.П. (Київ) Українознавство в середній школі як засіб пізнання і самопізнання особистості. 
Кравченко Л. (Латвія) Українські освітньо-виховні традиції в школі діаспори. 
Сазоненко Г.С. (Київ) Українознавча наука в освітньому процесі. 
Мегела І.П. (Київ) Проблеми координації наукової діяльності українознавців України і діаспори. 
Барабаш С.Г. (Київ) Культура українського народу як засіб його пізнання й самопізнання. 
Усатенко Т.П. (Київ) Наукові засади сучасних освітніх трансформацій в Україні. 
Кушерець В.І. (Київ) Українознавство в системі післядипломної освіти. 
Ріпа Л.А., Дубина М.І. (Київ) Українознавство в системі військової освіти. 
Бауер М.Ю. (Чернівці) Українознавство як навчальна дисципліна: проблеми теорії і практики (на досвіді Чернівецької області). 
Шкрібляк П.В. (Верховина) Українознавство як наукова основа розбудови незалежної української держави. 
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ВІДОМОСТІ ПРО ВИСТУПАЮЧИХ: 

1. Александрова  Галина Андріївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу літератури Науково-
дослідного інституту українознавства (НДІУ). 
2. Андрійчук Віктор Григорович – доктор економічних наук, професор, проректор Державної академії зовнішньої торгівлі. 
3. Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, директор 
Інституту вищої освіти АПН України. 
4. Антонюк Тетяна Дмитрівна – вчитель, заступник директора ЗОШ № 181 м. Києва. 
5. Бабак Віталій Павлович – доктор технічних наук, професор, ректор Національного авіаційного університету, Заслужений 
діяч науки і техніки. 
6. Бабич Наталія Олександрівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, вчитель ЗОШ № 146 м. Києва. 
7. Багларян Мері Вартанівна – доцент Єреванського університету, 
8. Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор. 
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9. Балюбенюк Світлана Степанівна – аспірантка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
10. Барабаш Вікторія Анатоліївна – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного 
університету. 
11. Барабаш Світлана Григорівна - кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства 
Кіровоградського державного технічного університет), провідний науковий співробітник відділу культури НДІУ, заслужений 
працівник освіти і науки. 
12. Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
слов'янської археології Інституту археології НАН України, завідувач відділу етнології НДІУ. 
13. Баранівська Лариса Іванівна – науковий співробітник відділу культури НДІУ. 
14. Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української академії 
політичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
15. Барна Марія Михайлівна - директор Львівського обласного Інституту післядипломної освіти. 
16. Бауер Михайло Юзефович – кандидат наук, начальник Управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації. 
17. Біланюк Олекса – президент Української Вільної Академії наук (США). 
18. Білоскаленко Наталія Іванівна – аспірант кафедри методики викладання мов та літератур, старший викладач Київського 
міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
19. Бичек Володимир Володимирович – магістр державного управління, провідний спеціаліст відділу політичних і 
гуманітарних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. 
20. Бичко Ігор Валентинович – доктор філософських наук, професор Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 
21. Бондаренко Ганна Семенівна –- старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного 
університету. 
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22. Боринець Надія Іванівна – доцент Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
23. Боса Любов Григорівна – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного 
університету. 
24. Брегін Михайло Григорович – начальник управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації. 
25. Брюховецький В'ячеслав Степанович – доктор філологічних наук, президент Національного університету ''Києво-
Могилянська Академія". 
26. Василенко Світлана Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної 
морської академії. 
27. Васютинський Вадим Олександрович - кандидат психологічних наук, докторант Інституту соціальної і політичної 
психології Академії педагогічних наук України. 
28. Ващенко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач Науково-методичним центром Київського 
міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. 
29. Ващенко Олена Миколаївна – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені 
Бориса Грінченка. 
30. Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Біла Церква. 
31. Величко Ірина Олександрівна – викладач, завідувач методичним кабінетом Військового гуманітарного Інституту 
Національної Академії оборони. 
32. Вербич Святослав Олексійович – кандидат філологічних наук, професор Військового гуманітарного інституту 
Національної Академії оборони. 
33. Веремій Людмила  Федорівна – молодший науковий співробітник  відділу національної освіти НДІУ. 
34. Верниш Володимир – аспірант інституту славістики Філософського університету ім. Т.Г.Масарика в Брно, Чеська 
Республіка. 
35. Власенко Наталя Петрівна – викладач української мови та літератури середнього навчально-виховного комплексу № 46 
ім. М.В.Ломоносова м. Харкова, аспірантка Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. 
36. Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри «Українознавства» Одеської державної академії будівництва і 
архітектури. 
37. Герасименко Василь Михайлович – заступник начальника Головного управління освіти і науки м. Києва. 
38. Голдун Людмила Іванівна – старший  викладач кафедри українознавства Херсонського державного технічного 
університету. 
39. Голець Марія Іванівна – науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ. 
40. Гомола Михайло – братство св. Симона в Парижі. 
41. Гомола Ольга – Товариство "Рідна школа" у Франції. 
42. Горбатюк Дем'ян Лаврентійович – доктор медичних наук, академік Української академії наук національного прогресу, 
директор Інституту трансплантації. 
43. Горбачу Мирослав – академік НАН України. 
44. Горбул Олесандр Дмитрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Українського 
державного університету харчових технологій. 
45. Гордиця Кароліна Адольфівна – старший викладач кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
46. Горинь Михайло Миколайович – голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. 
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47. Горобець Юрій Іванович – начальник департаменту координації науково-дослідних навчальних закладів Міністерства 
освіти І науки України. 
48. Горський Вілен Сергійович – доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Національного університету "Києво-
Могилянська академія", завідувач відділу мови НДІУ. 
49. Горяна Лариса Григорівна – старший викладач Київського міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів імені 
Бориса Грінченка. 
50. Гоян Ярема  Петрович – директор видавництва "Веселка", член Спілки письменників України. 
51. Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор кафедри українознавства Львівського державного Інституту 
фізичної культури. 
52. Грищук Анатолій Володимирович – заступник декана факультету Академії Національної оборони України. 
53. Грудєва Олена Вікторівна – викладач Військового гуманітарного інституту Регіональної Академії оборони. 
54. Губський Сергій Іванович – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
55. Гулий Іван Степанович – доктор технічних наук, професор, академік української Академії аграрних наук, ректор 
Українського державного університету харчових технологій, Заслужений працівник вищої школи. 
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56. Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель школи в с. Красна Слобідка. 
57. Гуменний Олександр Дмитрович – директор школи в с. Красна Слобідка. 
58. Гєбнер Рольф – професор кафедри україністики Грайсфальдського університету, голова асоціації україністів Німеччини. 
59. Данилевська Олександра Володимирівна – директор школи в с. Кобижчі. 
60. Даренська Тетяна – аспірантка Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
61. Дейнега Ірина Іванівна – доцент Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони. 
62. Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу літератури НДІУ. 
63. Демченко Євгенія Іванівна – директор ЗОШ № 181 м. Києва. 
64. Дзюба Іван Михайлович – академік НАН України. 
65. Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української і російської мови Одеського економічного 
університету. 
66. Добровольська Оксана Миколаївна – завідувач Оболонським районним відділом освіти і науки м. Києва. 
67. Донець Зоя Федорівна – кандидат наук, науковий співробітник Інституту Вищої освіти АПН України. 
68. Донченко Тамара Кузьмівна – доктор педагогічних наук, викладач Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова. 
69 Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор, директор Інституту міжнародної освіти та 
проблем управління, Президент Академії наук Вищої школи України. 
70. Дровоздюк С.І. – кандидат історичних наук, докторант Вінницького філіалу Торгово-економічного університету. 
71. Дубина Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Військового 
гуманітарного інституту Національної Академії оборони. 
72. Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського 
державного технічного університету радіоелектроніки. 
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73. Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, академік Української 
академії наук національного прогресу, Генеральний директор Міжнародної економічної фундації, заступник директора НДІУ з 
наукової роботи. 
74. Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики мови Інституту 
української мови НАН України. 
75. Жебровський Борис Михайлович – начальник Головного управління освіти і науки м. Києва, заслужений працівник освіти. 
76. Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інституту літератури НАН 
України. 
77. Заболотній Олександр Вікторович – завідувач відділу по роботі з обдарованими дітьми Київського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, заслужений вчитель України. 
78. Зазюн Іван Андрійович – доктор філософських наук, професор, академік України, директор Інституту педагогіки та 
психології професійної освіти. 
79. Зайчук Валентин Олександрович – кандидат наук, Державний Секретар Міністерства освіти і науки України. 
80. Зелінська Надія Віталіївна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри видавничої справи і редагування Української 
академії друкарства. 
83. Зуйко Сергій Якович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського гірничо-металургійного інституту. 
82. Іванюк Олег Леонідович – старший викладач кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального Інституту 
удосконалення вчителів Імені Бориса Грінченка. 
83. Ідзьо Віктор Святославович – кандидат історичних наук, професор, ректор Українського історико-фІлологічного інституту 
в Москві. 
84. Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, 
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 
НДІУ, заслужений працівник вищої школи України. 
85. Калуцка Наталія Борисівна – старший лаборант відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М.Рильського НАН України. 
86. Капітанчук Віктор В'ячеславович – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного 
університету. 
87. Карпенко Віталій Опанасович – голова Всесвітньої спілки журналістів, головний редактор газети "Вечірній Київ". 
88. Каюков Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, директор ЗОШ № 121 в м. Кіровограді. 
89. Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Національного університету "Острозька Академія". 
90. Клець Дмитро Васильович – незалежний дослідник. 
91. Клічак Ганна Степанівна – вчитель ЗОШ № 139 м. Києва. 
92. Коваль Омелян – член президії педагогічного товариства ім. Г.Ващенка. 
93. Ковальчук Марія Іванівна – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
94. Ковальчук Мирослава Владиславівна – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
викладач університету "Україна". 
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95. Козак Василь Іванович – вчитель-методист ЗОШ м. Києва. 
96. Козілецька Тетяна Федорівна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Біла Церква. 
97. Колодний Анатолій Михайлович – доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту філософії НАН 
України. 
98. Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор газети "Освіта". 
99. Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу екології НДІУ 
100. Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України (віце-
президент), Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов'янської академії, Української академії політичних наук, 
Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ, Заслужений працівник освіти України. 
101. Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри Історії філософії Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.  
102. Конєва Ярослава – викладач університету в Щечині. 
103. Корж Віталій Терентійович – генеральний директор УТЕЛ. 
104. Коротієва-Камінська Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, декан факультету розвитку наукової та 
фахової роботи, професор кафедри документування Європейського університету (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і 
бізнес). 
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105. Костенюк Олена Вікторівна – аспірантка, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
106. Костик Стефан – професор факультету національних досліджень Сузуцького Національного Університету, Японія. 
107. Костюк Наталія Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології Ім. М.Рильського НАН України. 
108. Костянтинова Світлана Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ. 
109. Кошарська Галина – професор із Австралії, українознавець. 
110. Кравченко Валерій Іванович – начальник Головного управління преси та інформації Київської міської державної 
адміністрації. 
111. Кравченко Лідія – директор Ризької української школи (Латвія). 
112. Кравчук Леонід Васильович – директор Київського військового ліцею імені І, Богуна. 
113. Кравчук Леонід Макарович – Президент України (1991-1994 рр.); народний депутат України, кандидат економічних наук, 
президент Українського товариства "Інтелект нації". 
114. Краснодемська Ірина Йосипівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
115. Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки 
України, Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товариства "Знання" України. 
116. Кривчун Олександр Олександрович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
117. Кригульська Тетяна Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізької 
державної інженерної академії. 
118. Крижанівська Валентина Петрівна – головний спеціаліст Головного управління освіти і науки м. Києва. 
119. Куглер Наталя Олександрівна – асистент кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії 
будівництва і архітектури. 
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120. Кудикіна Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор Київського міжрегіонального інституту удосконалення 
вчителів імені Бориса Грінченка. 
121. Кулікова Ольга Євгенівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
122. Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ. 
123. Куреда Ніна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії та практики менеджменту Запорізького 
державного університету. 
124. Курилович Наталя Вікторівна – вчитель ЗОШ № 21 в м. Біла Церква. 
125. Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри "Українознавства" Одеської державної академії 
будівництва і архітектури. 
126. Кушерець Василь Іванович – кандидат філософських наук, доцент, голова правління Товариства "Знання" України. 
127. Куц Микола Іванович – завідуючий відділом освіти Ватутінської райдержадміністрації. 
128. Лавренчук Тетяна Семенівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, старший вчитель ЗОШ № 273 м. Києва. 
129. Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
130. Латишева Людмила Павлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної 
академії будівництва і архітектури. 
131. Лебідь Галина Василівна – старший викладач кафедри "Українознавство" Одеського державного морського університету. 
132. Лемешева Людмила Федорівна – директор школи - саду "Материнська школа" в м. Хотин. 
1ЗЗ. Леонтій Катерина Георгіївна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, вчитель ЗОШ № 63 м. Києва. 
1З4. Лозинський Аскольд – президент Світового Конгресу українців. 
135. Лопушанська Галина Василівна – директор ЗОШ № 56 м. Львова. 
136. Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Київського 
міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
137. Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент культурології та філософії Національного 
університету "Острозька академія". 
ІЗ8. Мазаракі Анатолій Антонович – ректор Київського національного торговельно-економічного університету. 
139. Мамутова Ксенія – президент Асоціації Українських організацій в Естонії. 
140. Мариняк Галина Миколаївна – вчитель ЗОШ м. Києва. 
141. Мартиненно Світлана Миколаївна –  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки Київського 
міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
142. Мартинюк Анатолій Григорович –  директор Центру "Українознавство" Товариства ''Знання" України. 
143. Марчук Василь Васильович –  кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. 
144. Масляк Петро Олексійович –  доктор географічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, завідувач відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
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145. Матейко Роман – доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства. 
146. Масенко Жанна Михайлівна – докторант Інституту психології АПН України 
147. Мегела Іван Петрович – доктор філологічних наук, професор кафедри історії літератури і журналістики Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, член Спілки письменників України, професор Віденського університету. 
148. Мельник Петро Володимирович – кандидат економічних наук, професор, ректор Академії державної податкової служби, 
народний депутат України. 
149. Мерімерін Олег Володимирович – директор ЗОШ № 21 м. Біла Церква. 
150. Месевря Ольга Іванівна – методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. 
151. Міносян Андрій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківської 
державної академії технології та організації харчування. 
152. Мінченко Тамара Антонівна – методист з проблем українознавства Чернівецького обласного інституту вдосконалення 
вчителів. 
153. Миронова Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач Інституту славістики філософського 
факультету Брненського університету ім. Т.Г.Масарика. 
154. Михайлова Рада Дмитрівна – науковий співробітник Інституту археології НАН України, викладач кафедри всесвітньої 
історії Державного гуманітарного університету (м. Рівне). 
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155. Мишанич Олекса Васильович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, президент 
Національної асоціації україністів. 
156. Мовчан Павло Михайлович – голова Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, народний депутат України. 
157. Мокренко Анатолій Юрійович – народний артист України, професор Національної музичної академії, завідувач відділу 
культури НДІУ. 
158. Мороз Владислав Володимирович – здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук Інституту проблем 
виховання АПН України. 
159. Москаленко Алла Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
160. Мужилінська Алла Володимирівна – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського 
міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
161. Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор Української Академії державного управління при 
Президентові України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений працівник освіти України. 
162. Наливайко Сергій Степанович – аспірант кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ. 
163. Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ. 
164. .Намакштанська Інна Єгорівна – завідувач кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії 
будівництва і архітектури. 
165. Намакштансьний Ярослав Валерійович – студент 3-го курсу аграрного факультету Московського університету дружби 
народів. 
166. Невгодовський Анатолій Кирилович – науковий співробітник відділу культури НДІУ. 
167. Ніколаєва Алла Олексіївна – старший викладач кафедри українознавства Харківського державного технічного 
університету радіоелектроніки. 
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168. Ничкало Неля – академік АПН. 
169. Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри української мови та народознавства Донбаської державної академії 
будівництва і архітектури. 
170. Носенко Тамара Андріївна – кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту літератури НАН України. 
171. Омельченко Олександр Олександрович – Голова Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, 
голова Асоціації міст України. 
172. Онищенко Олексій Семенович – доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення історії філософії та 
права НАН України, Генеральний директор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Президент асоціації бібліотек 
України, Голова Ради директорів бібліотек та інформаційних центрів при НАН України, головний редактор журналів 
"Бібліотечний вісник", "Джерело", віце-президент Товариства "Знання" України, Заслужений діяч науки і техніки України. 
173. Павленко Ірина Анатоліївна – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 
НАН України, завідувач відділу використання документів та інформації Центрального архіву громадських об'єднань України. 
174. Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 
175. Паламарчук Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
176. Палієнко М.Г. – кандидат історичних наук, викладач Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 
177. Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних 
досліджень НАН України. 
178. Пархоменко Людмила Олександрівна – доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу 
музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. 
179. Пастушенко Олена Василівна – молодший науковий співробітник відділу фольклору НДІУ. 
180. Ластушенко Тарас Борисович – помічник народного депутата України. 
181 .Пересунько Сергій Іванович – народний депутат України. 
182. Петровський Олександр Іванович – організаційний секретар Міжнародної асоціації україністів. 
183. Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної 
академії будівництва і архітектури. 
184. Пилипів Володимир Іванович – аспірант кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 
185. Півторак Зоя Василівна – завідувач дитячим садком "Рушничок" м. Обухова. 
186. Пірен Марія Іванівна – доктор соціологічних наук, професор Міжрегіональної академії управління персоналом. 
187. Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора школи в м. Сквира. 
188. Плотницька Світлана Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент Одеського національного університету. 
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189. Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, заступник 
Голови Спілки письменників України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка. 
190. Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, виконуючий обов'язки завідувача кафедри 
української літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник 
відділу літератури НДІУ, відмінник освіти. 
191. Померанська Світлана Іванівна – вчитель ЗОШ № 250 м. Києва. 
192. Полтавський Михайло Михайлович – доктор філологічних наук, професор, ректор Національного університету культури 
та мистецтв. 
193. Попович Анатолій Васильович – головний отаман козацтва України. 
194. Потуляк Роман Володимирович – генеральний директор об'єднання «Львівприлад». 
195. Приходько Володимир Володимирович – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення 
вчителів імені Бориса Грінченка, аспірант Національного університету імені Тараса Шевченка. 
196. Пузирна Ганна Никифорівна – директор ЗОШ № 146 м. Києва. 
197. Пшеврацька Олена Володимирівна – старший викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів 
Імені Бориса Грінченка. 
198. Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент педагогічного університету ім. 
І.Франка (Дрогобич). 
199. Ріпа Леонтій Антонович – генерал-майор, доцент, начальник Військового гуманітарного інституту Національної Академії 
оборони. 
200. Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, професор Київського військового гуманітарного 
інституту НАО України. 
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201. Розвадовська Лідія Олексіївна – старший викладач кафедри методики історії Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
202. Розвозчик Петро Іларіонович – завідувач навчально-методичним кабінетом української мови і літератури Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, заслужений вчитель України. 
203. Романова Олена Валеріївна – доцент кафедри генетики Російського університету дружби народів. 
204. Руденко Василь Юрійович – викладач кафедри психолого-педагогічної профорієнтації Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, пошукувач відділу національної освіти НДІУ. 
205. Руденко Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ. 
206. Рудницький Леонід – доктор наук, професор, ректор Українського Вільного університету в Мюнхені, академік Української 
Вільної Академії Наук. 
207. Рудяща Світлана Анатоліївна – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 146 м. Києва. 
208. Рябошапка Іон – доктор, професор, завідувач секцією україністики Бухарестського університету. 
209. Сабатирьов Іван Леонтійович – доктор історичних наук, професор кафедри "Українознавство" Одеського державного 
морського університету. 
210. Сазоненко  Галина Степанівна –  кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету Імені Тараса Шевченка. 
211 .Самойленко Анатолій – академік НАН України. 
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212. Свирська Тетяна Іванівна – директор Київського палацу дітей та юнацтва. 
213. Самака Лариса Юріївна – викладач Військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони. 
214. Семеног Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Глухівського 
державного педагогічного університету. 
215. Семиноженко Володимир Петрович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, віце-прем'єр-міністр з 
гуманітарних питань. 
216. Сергієнко Юрій Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Донбаського гірничо-металургійного інституту. 
217. Сергеєв Юрій Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент, Державний секретар Міністерства закордонних справ 
України, має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України. 
218. Середенко Ольга Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри "Українознавства" Одеської державної академії 
будівництва і архітектури. 
219. Сіверс Зінаїда Федорівна – кандидат юридичних наук, доцент, ректор Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. 
220. Сідак Володимир Степанович – кандидат юридичних наук, доктор історичних наук, професор, ректор Національної 
Академії Служби безпеки України, генерал-лейтенант, Заслужений діяч науки і техніки України. 
221. Синицин Ігор Всеволодович – асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського гірничо-металургійного 
інституту. 
222. Сифуляк Роман Федорович – перший заступник директора об'єднання "Львівприлад". 
223. Склярова Олена Михайлівна – молодший  науковий  співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
224. Слєпцов Юрій Сергійович – член творчої групи кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
225. Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, академік НАН України, завідувач відділу історії України середніх 
віків, директор Інституту історії України НАН України, головний редактор "Українського історичного журналу". 
226. Снєжко Євгенія Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу природи і екології етносу НДІУ. 
227. Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи і екології етносу НДІУ. 
228. Соколовська Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри "Українознавства" Одеської 
державної академії будівництва і архітектури. 
229. Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень НАН України. 
230. Сорочук Людмила Василівна – аспірантка Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 
231. Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. 
М.С.Грушевського. 
232. Стрілько Валентина Василівна – голова фонду імені Ярослава Мудрого. 
233. Стронський Генріх Йосипович – доктор історичних наук, професор кафедри українознавства і філософії 
Тернопільського Державного Технічного Університету ім. І.Полюя. 
234. Сусак Катерина Романівна – директор Косівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. 
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235. Таланчук Олена Михайлівна – доктор філологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 
236. Тараненко Микола Григорович – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри філософії та українознавства 
Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. 
237. Татарченко Юлій Валентинович – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства 
НДІУ. 
238. Терпиловський Ростислав Всеволодович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу 
слов'янської археології Інституту археології НАН України, провідний науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
239. Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
240. Товкач Микола Володимирович – голова Оболонської районної державної адміністрації м. Києва. 
241. Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства, заступник директора з навчально-методичної роботи НДІУ. 
242. Толстоухов Анатолій Васильович – кандидат філософських наук, заступник Голови Київської міської державної 
адміністрації з гуманітарних питань, заслужений працівник освіти. 
243. Триліс Василь Герасимович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу фольклору НДІУ. 
244. Тронько Петро Тимофійович – доктор історичних наук, академік НАН України, Перший віце-президент Академії 
історичних наук України, завідувач відділу регіональних проблем Інституту історії України НАН України, голова правління 
Всеукраїнського фонд ім. О.Гончара, голова правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, голова редколегії науково-
документальної серії книг "Реабілітовані історією". 
245. Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України, голова партії Народний рух України. 
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246. Усатенко Галина Олегівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри давньої літератури Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 
247. Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу національної освіти НДІУ. 
248. Федака Сергій Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського Національного 
університету. 
249. Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, Вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ. 
250. Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ, секретар Спілки 
української молоді. 
251. Федорук Олександр Касьянович – доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії мистецтв, голова Державної 
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон. 
252. Фесенко Галина Григорівна – викладач української та зарубіжної культури Харківської державної академії міського 
господарства. 
253. Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
254. Філарет – Патріарх Української Православної Церкви (Київський Патріархат). 
255. Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук 
України, народний депутат України. 
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256. Хандогій Григорій Леонідович – вчитель української мови та літератури ЗОШ №67 м. Харкова, вчитель-методист. 
251. Харківська Наталія Іванівна – учитель історії гімназії № 23 м. Харкова. 
252. Хоменко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу літератури НДІУ. 
259. Чайковський Ян Романович – студент філософського факультету Львівського національного університету Ім. Івана 
Франка. 
260. Чепа Мирослав-Любомир Андрійович – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії загальної та етнічної 
психології Інституту психології АПН України Ім. Г.С.Костюка. 
261. Черняк Володимир Кирилович – доктор економічних наук, професор, народний депутат України. 
262. Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
263. Чорна Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Харківського державного 
технічного університету радіоелектроніки. 
264. Шалак Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач  відділу фольклору НДІУ. 
265. Шевченко Володимир Павлович – академік НАН України, ректор Донецького державного університету. 
266. Шинкарук Володимир Іларіонович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, директор Інституту 
філософії НАН України. 
267. Шкіль Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, ректор Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
268. Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Гуцульщина» НДІУ. 
269. Шпиг Федір Іванович – генеральний директор поштово-пенсійного банку "Аваль". 
270. Юхновський Ігор Рафаілович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (член Президії), 
народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, директор Інституту фізики 
конденсованих систем НАН України. 
271. Ющенко Степан Семенович – методист вищої категорії науково-методичного центру Київського міжрегіонального 
інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
272. Яловий Володимир Борисович – заступник Голови Київської міської державної адміністрації. 
273. Янкевич Богдан Йосипович – директор музею-садиби Степана Бандери. 
274. Яременко Світлана Андріївна – старший викладач кафедри українознавства Українського державного інституту 
харчових технологій, молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ. 
275. Яресько Людмила Петрівна – директор ЗОШ № 252 м. Києва. 
276. Якименко Олександр Іванович – доцент кафедри філософії та українознавства Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка. 
277. Якшина Тетяна Дмитрівна – вчитель ЗОШ № 252 м. Києва. 
278. Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, Вчений секретар НДІУ. 
279. Яценко Наталія Володимирівна – вчитель ЗОШ № 21 в м. Біла Церква. 
280. Яцків Ярослав Степанович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, іноземний академік Польської 
академії наук, Міжнародної академії астронавтики, перший заступник міністра освіти і науки України, директор Головної 
астрономічної обсерваторії, Заслужений діяч науки і техніки України. 

34 
Оргкомітет вдячний Вам за участь у міжнародній науково-практичній конференції "Українознавство - наука 

самопізнання українського народу". 
Матеріали конференції ляжуть в основу збірника наукових статей, який планує видати Науково-дослідний інститут 

українознавства. Для скорочення термінів формування збірника просимо Вас подати тексти виступів і доповідей секретарям 
секцій та круглого столу в процесі роботи конференції. 
Надруковано у видавничому відділі Науково-дослідного інституту українознавства. 

35 
 

4.11. Програма українознавчого наукового форуму 2002 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Науково-дослідний інститут українознавства 

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень 
НАН України 

Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г.Ващенка 
Товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка 

Київський міський Будинок учителя 
 

ХІ  щорічна Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
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ХХІ СТОЛІТТЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

Програма 
 

17 – 19 жовтня 2002 р. 
Київ 

ХІ щорічна Міжнародна науково-практична конференція: 
 

“Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства” 
 

Обговорюється проблема: 
 

Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: 
проблеми та напрями розвитку 

 
17 – 19 жовтня 2002 року 

Київ  2002 
2 

Міжнародна науково-координаційна рада 
з проблем українознавства 

 
КОНОНЕНКО П.П. (голова) 
Андрущенко В.П. 
Багров М. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 
Барабаш С.Г. 
Бача Ю. (Словаччина) 
Біланюк О.П. (США) 
Бойцун М. (В.Британія) 
Ващенко Л.М. 
Винар Л. (США) 
Волков О.І. 
Горбул О.Д. 
Горинь М.М. 
Гоян Я.П. 
Гуржій А.М. 
Гєбнер Р. (ФРН) 
Дончик В.Г. 
Дорошко Л. (Білорусь) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дяків Р.С. 
Жебровський Б.М. 
Зязюн І.А. 
Згуровський М.З. 
Ідзьо В.С. (РФ) 
Калакура Я.С. 
Конєва Я. (Польща) 

Коноваленко О.С. 
Кононенко В.І. 
Кононенко Т.П. 
Кравченко Л. (Латвія) 
Кремень В.Г. 
Курас І.Ф. 

Лозинський А. (США) 
Лопушанська Г.В. 
Мадзігон І.С. 
Маломуж М.Г. 
Марк фон Гаген (США) 
Масляк П.О. 
Мельник Л.Ф. 

Мишанич О.В. 
Мовчан П.М. 
Мокренко А.Ю. 
Науменко Г.Г. 
Ніколаєнко С.М. 
Німчук В.В. 
Непорожня Н.О. (Литва) 
Олійник В.В. 
Онищенко О.С. 
Панчук М.І. 
Пасемко І.П. 
Погрібний А.Г. 
Поляков М. 

Ріпа Л.А. 
Руденко Н.І. 
Рудницький Л. (ФРН) 
Сазоненко Г.С. 
Свіженко В.О. 
Сергєєв Ю.А. 
Ситник К.М. 
Сіверс З.Ф. 
Скрипник Г.А. 
Смолій В.А. 
Сохань П.С. 
Степко М.Ф. 

Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Токар Л.К. 
Толстоухов А.В. 

Тронько П.Т. 
Удовенко Г.Й. 
Федоренко Є.В. (США) 
Чижевський Б.Г. 
Шкрібляк П.В. 
Шпиг Ф.І. 
Щокін Г.В. 
Юхновський І.Р. 
Яворівський В.О. 

3 
Організаційний комітет конференції 
Голова оргкомітету: Кононенко П.П. 
Заступники: Дяків Р.С., Токар Л.К. 
Секретар  Ярошинський О.Б. 
Члени оргкомітету: Баран В.Д., Герасименко В.М., Горенко-Баранівська Л.І., Гриневич О.О., Денисюк С.П., Кононенко 
Т.П., Коростій О.П., Масляк П.О., Мельник Л.Ф., Мокренко А.Ю., Наливайко С.І., Панчук М.І., Погрібний А.Г., Потапенко 
Л.Г.,.Сніжко В.В., Триліс В.Г., Усатенко Т.П., Фігурний Ю.С., Федоренко О.А., Шкрібляк П.В. 
Адреса оргкомітету: 04209, Київ, вул. Зої Гайдай, 10/в,  Ст. метро “Мінська” або “Героїв Дніпра”, тел.(044)413-69-61, 414-86-
57 

4 
Порядок роботи та регламент конференції: 

17 жовтня 2002 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції 
10.00 - 14.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання  

(доповіді – до 20хв) (Конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул.Володимирська, 57) 
14.00 - 15.00 – перерва 
15.00 - 18.00 – продовження пленарного засідання 

18 жовтня 2002 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
9.00 – 12.30 – спільне засідання учасників роботи секцій: Ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів 

Чернівецької області по впровадженню українознавства в освітній процес. 
(Будинок учителя, Молодіжний зал) 

12.30 – 13.00 – перерва 
13.00 – 17.00 – секційні засідання (виступи – до 10 хв.) 

5 
Секція І.  Історичні та теоретико-методологічні засади розбудови національної освіти в Україні. 

(Будинок вчителя, Велика вітальня)  
Секція ІІ. Національна школа-родина: стан та перспективи розвитку.  

(Будинок вчителя, Молодіжний зал)  
Секція ІІІ.  Українознавство у вищій школі: проблеми викладання та підготовки кадрів українознавців. 
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(Український державний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, корп. Б, ауд. 403) 
Секція ІV.  Національна культура й розбудова освіти в Україні. 

((Будинок вчителя, к.314) 
Секція V.  Економічні, політичні та управлінські проблеми розвитку освіти. 

(Український державний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, корп. Б, ауд.310) 
Секція VІ.  Центри українознавства в розвитку національної науки й освіти (з досвіду України та діаспори) 

(Український державний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, корп. Б, ауд. 311) 
19 жовтня 2002 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.00 - 14.00 – підсумкове пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.).  
(Будинок учителя, Конференц-зал) 

14.00 - 15.00 – перерва 
15.00 - 17.00 – підведення підсумків конференції 

6 
ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

(17 жовтня 2002 р.) 
Привітання учасникам конференції 

Патріарх ФІЛАРЕТ, КРАВЧУК Леонід,  
СЕМИНОЖЕНКО Володимир 
Доповіді: 
КРЕМЕНЬ Василь, д-р філос. наук, проф., акад. НАНУ, Президент АПНУ, Президент Тов-ва "Знання" України, міністр освіти 
і науки України (Київ.) Освіта України в умовах глобалізації або – зміни, котрі назріли. 
СЕРГЄЄВ Юрій, Державний секретар Міністерства закордонних справ України (Київ). Україна, українство і світ. 
КОНОНЕНКО Петро, д-р філол. наук, проф. акад., дир. НДІУ (Київ.) Українознавство і розбудова національної освіти. 
НІКОЛАЄНКО Станіслав, канд. пед. наук, Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань освіти і науки (Київ). 
Пріоритетні напрями розвитку національної освіти в Україні. 
КУРАС Іван, д-р іст. наук, проф. акад., віце-президент НАНУ, дир. Ін-ту політ. та етнонаціон. дослідж. НАНУ (Київ.). 
Інноваційна культура української гуманістики. 
БАУЕР Михайло, народний депутат України (Київ). Українознавство в освітньо-виховному процесі гуцульського краю. 

7 
ВИНАР Любомир, проф. (США) Стан та проблеми дослідження й вивчення української історії. 
ОНИЩЕНКО Олексій, д-р філос. наук, проф. акад.-секр. НАНУ, Генеральний дир. НБУ ім. В.І.Вернадського (Київ) Наука і 
освіта в системі інноваційного розвитку України. 
ПОГРІБНИЙ Анатолій, д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої школи України, голова Всеукр. пед. тов-ва ім. Г.Ващенка (Київ) 
Мовний досвід світу і проблеми функціонування української мови в сучасній Україні. 
КРИСАЧЕНКО Валентин, д-р філос. наук, проф., зав. від. Нац. ін-ту стратегічних досліджень (Київ) 
Формування української політичної нації: стан і перспективи. 
ГОРИНЬ Михайло, голова УВКР (Київ) Проблеми розвитку національної освіти в діяльності УВКР. 
ТОЛСТОУХОВ Анатолій, канд. філос. наук, народний депутат України, почесний Президент Фонду сприяння мистецтв 
(Київ) Філософія української національної освіти. 
МОВЧАН Павло, народний депутат України, голова Тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка (Київ) Державні пріоритети в системі 
освіти. 
СИТНИК Кость, д-р біол. наук, народний депутат України, акад. НАНУ, дир. Ін-ту ботаніки ім. М.Холодного НАНУ (Київ) 
Людина, природа, етнос. 
ЧЕРЕВЧЕНКО Тетяна, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАНУ, дир. Центр. ботанічного саду ім. М.Гришка НАНУ (Київ) Роль 
природи у вихованні українців. 

8 
КУШЕРЕЦЬ Василь, канд. філос. наук, голова правління Товариства "Знання" України (Київ) Посилення національного 
спрямування в розвитку та поширенні наукових знань. 
ІДЗЬО Віктор, канд. іст. наук, проф., ректор Українського ун-ту (РФ) Українознавство в Російській Федерації. 
ГЄБНЕР Рольф, проф. Грайсфальдського ун-ту, голова Асоціації україністів Німеччини (Німеччина) Освітньо-виховні 
проблеми українців у діяльності Асоціації україністів Німеччини. 
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло, ректор Нац. ун-ту "Київський політехнічний інститут" (Київ) Інформаційні мережеві технології в 
науці та освіті. 
СКРИПНИК Ганна, президент Української асоціації україністів (Київ) Етнологічні аспекти освітніх програм в Україні. 
АВДІЄВСЬКИЙ Анатолій, проф., акад., голова Всеукр. музич. Т-ва (Київ) Про відчуження культури від народу. 
АСТАХОВА Валентина, д-р іст. наук, проф., ректор Народної Української академії (Харків) Харківський центр 
українознавства: специфіка роботи в умовах прикордоння. 
БОНДАРЕНКО Ірина, дир. НВК 102 (Дніпрпетровськ) Українознавство в навчально-виховному процесі. Досвід, пошуки, 
проблеми. 

9 
СЕКЦІЙНІ  ЗАСІДАННЯ 

(18 жовтня 2002 р.) 
Спільне засідання 

Ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів Чернівецької області по впровадженню  
українознавства в освітній процес 
Доповідачі: 
БАУЕР Михайло, народний депутат України (Київ) 
ТАРГУЛ Любов, начальник Чернівецького обласного управління освіти (Чернівці) 
МІНЧЕНКО Тамара, методист з українознавства Чернівецького обласного Ін-ту післядипломної освіти (Чернівці) 
МАСТИН Лариса, канд. філол. наук, доц. каф. педагогіки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 

(Чернівці) 
10 

Секція І. 
Історичні та теоретико-методологічні засади розбудови національної освіти в Україні 
Головують: БАРАН Володимир, КАЛАКУРА Ярослав, ТОКАР Леонід 
Секретар: КРАСНОДЕМСЬКА Ірина 
Доповіді та повідомлення: 
КАЛАКУРА Ярослав, д-р іст. наук, проф. (Київ) Історична взаємообумовленість системи національної освіти та 
українознавства. 



 132

БАРАНІВСЬКИЙ Василь, д-р філос. наук, проф., акад. АН Вищої школи України (Київ) Філософсько-методологічні засади 
українознавчої науки. 
ТОКАР Леонід, канд. іст. н., доц. (Київ) Українознавство як теоретико-методологічна основа становлення та розвитку 
національної освіти.  
БАРАН Володимир, д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Стан і перспективи вивчення проблеми походження 
українського народу в навчальних закладах України. 
СОЛДАТЕНКО Валерій, д-р іст. наук, проф. (Київ) Внесок М.Скрипника в розробку концепції українізації. 
ДРОВОЗЮК С., д-р іст. наук, проф. (Вінниця) Історіографія новітніх українознавчих досліджень та їх вивчення у вищих 
навчальних закладах. 
МИЦИК Юрій,  д-р іст. наук, проф.(Київ) Українознавчі проблеми в сучасних підручниках з історії України.  

11 
ЛИЗАНЧУК Василь, д-р філол. наук, проф. (Львів) Принцип цілісності й системності у викладанні  (вивченні) 
українознавства.  
ЄЛІСОВЕНКО Юрій, канд. пед. наук, проф. (Київ) Реалії і перспективи розвитку української освіти в ХХІ столітті. 
НАДОЛЬНИЙ Іван, д-р філос. наук, проф. (Київ) Українознавство як наукова основа формування світогляду та політичних 
поглядів студентів. 
КУЗЬМИНЕЦЬ Олександр, д-р іст. наук, проф. (Київ) Українознавство як засіб усвідомлення сутності національної ідеї, 
виховання патріотизму студентів. 
ЯРОШИНСЬКИЙ Олег, канд. іст. наук (Київ) Збагачення джерельної бази українознавства як умова підвищення його 
науковості. 
ГУБСЬКИЙ Сергій, мол. наук. співроб. (Київ) Українознавство в навчально-виховному процесі Збройних сил України: 
традиції і сучасність. 
ГРАНОВСЬКИЙ Борис, канд. іст. наук (Київ) Проблеми національної освіти в періодичних виданнях української діаспори 
1940-1945 рр. 
КОВЦУНЯК Василь, ст. викл. Прикарпат. у-ту ім. В.Стефаника (Івано-Франківськ) Дослідження релігійно-філософських 
пам’яток Давньої Русі та модерна педагогіка соціалізації. 
СТОЛЯРЧУК Панас, акад. (Львів) Здобутки кожної спеціальності на службу українознавству. 
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав, д-р іст. наук (Київ)  Походження слов’ян у контексті вивчення історії України. 

12 
НАЛИВАЙКО Степан, зав. від. НДІУ (Київ) Індійський фактор у вивченні українсько-грузинсько-половецьких етнічних 
взаємин ХІІ століття. 
КОНОНЕНКО Михайло, наук. співроб. (Київ) Українознавство – наукова база пізнання, самопізнання, самоідентифікації та 
творення українського народу. 
ПАНЧЕНКО Володимир, канд. іст. наук (Київ) Українознавчі дисципліни в системі вищої й середньої освіти у період 
Української держави П.П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.). 
СКЛЯРОВА Олена, мол. наук. співроб. (Київ) Видання археографічних комісій як джерельна база вивчення 
українознавства в системі освіти. 
КУРЯТА Тетяна, асп. (Київ) Роль національної освіти у формуванні національної самосвідомості українців. 
ЗЕЛІНСЬКА Надія, канд. філол. наук, доц. (Львів) Становлення професійної видавничої діяльності в Україні: до перегляду 
історії (за матеріалами української періодики ХІХ – першої третини ХХ ст.) 
ЦИЦАЛЮК Надія, канд. філос. наук, доц. (Харків) Роль етнології у формуванні теоретико-методологічних основ 
розбудови освіти в Україні. 
РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ Ярослав, канд. філол. наук, доц. (Дрогобич) Регіонально-субетнічний компонент 
українознавства (лінгвопедагогічний аспект). 
ГОРБАНЬ Тетяна, канд. іст. наук (Київ), МАРЧУК Микола (Івано-Франківськ) Українознавство в системі освіти 
національних меншин України (20-і роки ХХ ст.) 

13 
ІВАНЮК Олег, ст. викл Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Проблеми вивчення етнічної 
історії українців. 
ПОЛЯНСЬКИЙ Олег, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Причини та характер руху Опору в радянській Україні (1921-1939 
рр.): методологія дослідження та вивчення. 
ТАРАНЕНКО Микола, канд. іст. наук, доц. (Київ) Деякі аспекти вивчення історії українського державотворення. 
ПИЛИПЕНКО Валентина, канд. пед. наук, доц. (Одеса) Розбудова освіти в Україні: проблеми перехідного періоду, 
перспективи. 
ЛЕБІДЬ Галина, ст. викл. каф. "Українознавство" Одеського нац. морського ун-ту (Одеса) Українознавчі основи 
національної освіти – найважливіша умова розквіту нації (історія та сучасність). 

14 
Секція ІІ. 

Національна школа-родина: стан та перспективи розвитку 
Головують: ВАЩЕНКО Людмила, КУДИКІНА Надія, УСАТЕНКО Тамара 
Секретар: ВЕРЕМЕЙ Людмила 
Доповіді та повідомлення: 
УСАТЕНКО Тамара, канд. філол. наук (Київ) Родинно-шкільна життєдіяльність – один з визначальних пріоритетів 
української національної школи. 
АНТОНОВИЧ Євген, проф. (Київ) Етноестетичне виховання шкільної молоді засобами традиційного народного 
мистецтва. 
ГРИНІВ Олег, д-р філос. наук, проф. (Львів) Суперечності утвердження історичної свідомості в українській школі: 
чиновницька ревізія конституційних засад. 
ВАЩЕНКО Людмила, канд. пед. наук (Київ) Національна школа: нові альтернативи. 
ЛЮРІНА Таніта, канд. пед. наук, доц. (Київ)  Формування громадянської культури особистості. 
АНТОНЮК Тетяна, зауч ЗОШ 181 (Київ) Модель "сім’я-школа" в 20-х рр. ХІХ ст. 
ЛОПУШАНСЬКА Галина, дир. ЗОШ 56 (Львів) Українознавство в середній школі (з досвіду викладання). 
ВЕРЕМЕЙ Людмила, мол. наук. співроб. (Київ) Українознавчі аспекти виховання правосвідомості учнівської молоді. 

15 
НАУМЧАК Людмила, дир. ЗОШ 76 (Київ) Українознавчий зміст роботи науково-методичних об’єднань школи-родини. 
ГУМЕННИЙ Олександр, дир. ЗОШ (с. Красна Слобідка) Комп’ютерні технології у навчально-виховній роботі сільської 
школи. 
ЗЕЛЕНЧУК Іван, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. сп. (Верховина) Індивідуальні творчі роботи (матури) в загальноосвітніх 
навчальних закладах Гуцульщини. 
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ГОЛЕЦЬ Марія, наук. співроб. (Київ) Українознавчі основи педагогічної термінології (на позначення пізнавальної 
діяльності дитини раннього віку). 
ВДОВИКА Любов, завуч. ЗОШ 21 (Біла Церква) Спілкування в розвитку особистості учня в школі-родині. 
УГЛЯРЕНКО Людмила, наук. співроб. МАУП (Київ) Проблеми національного виховання в навчальному комплексі: МАУП – 
гімназія – дитячий садок – школа. 
ФЕДАКА Сергій, канд. іст. наук, доц. (Ужгород) Історія шкільних підручників на Закарпатті: українознавчий аспект. 
ГЛАЗУНОВА Лорина, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Формування духовної 
культури учнівської молоді на засадах українознавства. 
КОРОЛЬ Олена (Кіровоградська обл.) Златопільська гімназія – наша історія та сучасність. 
ПАВЛЕНКО Олена, пошукач Київського міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Структура організації 
науково-пошукової діяльності гімназистів. 

16 
БАБИНЕЦЬ Світлана, асп. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Методичні підходи в організації 
роботи зі старшокласниками у підготовці їх до дорослого життя. 
БІЛАС Лілія, викладач Ін-ту економіки та права "Крок" (Київ) Реалізація національного компоненту змісту освіти в курсі 
іноземної мови. 
ЮЩЕНКО Степан, асп. (Київ) Від екологічної освіти школярів до екологічної культури громадян України. 
СОФІЙ Наталія, дир. Всеукр. фонду "Крок за кроком" (Київ) Об’єднання дітей за інтересами як проблема національної 
освіти. 
БАЙДІКОВА Ольга, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Пошуково-
дослідницька діяльність учнів: українознавчий аспект. 
ВАЩЕНКО Олена, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання здорового способу 
життя засобами українознавства. 
ГРЕБЕНЧУК Віталій, пошукач Ін-ту проблем виховання АПНУ (Київ)  Етнонаціональне й загальнолюдське в системі 
виховання особистості. 
ДУБИНА Наталія, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Українознавче виховання 
дітей в дитячих будинках сімейного типу. 

17 
ЄНІНА Людмила, метод.-кор. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Розвиток творчих здібностей 
дітей на засадах українознавства. 
КАПІРУЛІНА Світлана, методист наук.-метод. центру “Обдарована дитина” Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів 
ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Дидактичне забезпечення вивчення географії української діаспори. 
КАРАМАН Ольга, канд. пед. наук, доц. (Київ) Використання українознавчого матеріалу в реалізації комунікативно-
діяльнісного принципу навчання. 
КАРАМАН Станіслав, д-р пед. наук, проф. (Київ) Реалізація етнокультурознавчого аспекту на уроках української мови в 
старших класах гімназії. 
КРАВЧУК Лариса, учитель Васильківської ЗОШ 2 (Київ. обл.) Виховання особистості в родині. 
МАКСИМОВ Ігор, канд. хім. наук (Київ) Українознавчий аспект при викладанні хімії. 
МАРТИНЕНКО Світлана, канд. пед. наук, доц. (Київ) Індивідуально визначений підхід у формуванні національної 
самосвідомості особистості. 
МАРТИНЮК Валентина, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання 
мовної особистості засобами українознавства. 

18 
МАСЛО Тетяна, ШОСТАК Ольга, члени творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) 
Використання українознавства в розвитку мови дошкільників. 
МОЛОДИЧЕНКО Валентин, канд. геол. наук, доц  (Мелітополь)  Українознавство в початкових класах. 
МОРОЗ Владислав, пошукач Ін-ту проблем вих. АПНУ (Київ) Виховання молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності на 
засадах українознавства. 
МОРОЗ Ілона, пошукач Ін-ту проблем виховання АПНУ (Київ) Традиції материнського  виховання в Україні. 
ОСИПОВА Вікторія, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ)  Формування мовленнєвої 
культури особистості засобами українознавства. 
ПАВЛЕНКО Олександр, доц. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Виховання школярів засобами 
української народної музики. 
ПАЛАМАРЧУК Лариса, канд. пед. наук, доц. (Київ) Формування в школярів соціокультурних знань про український етнос 
у процесі вивчення географії. 
КОЛЯДИЧ Олександр, ст. викл. Нац. пед. держ. ун-ту ім. М.Драгоманова (Київ) Освітньо-виховні особливості викладання 
курсу економічної теорії: національна модель "Школа-інститут". 

19 
ПРОКОПЕНКО Валентина, дир. спец. школи І-ІІІ ст. навч. “Інтелект” (Київ) Використання фольклору у роботі з дітьми 
дошкільного віку. 
ПШЕВРАЦЬКА Олена, канд. пед. наук (Київ) Софія Русова про національне виховання дошкільників. 
РОМАНЕНКО Анатолій, дир. Копачівської ЗОШ Обухівського р-ну Київ. обл. Використання родинних виховних традицій у 
системі роботи сільської школи. 
РОМАНЕНКО Людмила, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Народна гра як 
засіб виховання школярів. 
САВИЦЬКИЙ Андрій, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) 
Виховання учнів спецшкіл-інтернатів засобами українознавства. 
СЄРИХ Лариса, методист Сумського обл. ін-ту післядипл. пед. освіти (Суми) Використання матеріалів українознавства у 
розвитку естетичної культури школярів. 
СТЕПАНЕНКО Людмила, канд. пед. наук, (Київ) Моральне виховання на засадах народної педагогіки. 
ТРОФІМОВА Алла, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Громадянське 
виховання дітей. 

20 
ШУТ Наталія, методист-кореспондент Київ. міжрегіон. інституту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Використання 
українознавчого матеріалу в навчально-виховній роботі з дошкільниками. 
КОЛЯДИЧ Оксана, магістр біології (Київ) Екологія рідного краю: українознавчий аспект. 
ЛЕЗАРЄВА Валентина, мол. наук. співроб. (Київ) Християнські принципи в творчості П.Куліша як освітня проблема. 

21 
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Секція ІІІ. 
Українознавство у вищій школі: проблеми викладання та підготовки кадрів українознавців 

Головують: ГОРБУЛ Олександр, РУДЕНКО Юрій 
Секретар: ФІГУРНИЙ Юрій 
Доповіді та повідомлення: 
ГОРБУЛ Олександр, д-р іст. наук, проф. (Київ) Викладання українознавства у вищій школі та проблеми підготовки 
викладачів українознавства. 
СТАРКОВА Зоя, канд. іст. наук, доц., ЯРЕЩЕНКО Олександр, доц. (Одеса) Українознавчий зміст позаудиторної роботи у 
вищому навчальному закладі. 
ЗЯКУН А., канд. іст. наук (Суми) Українознавча спрямованість підручників та іншої літератури з гуманітарних та 
природничо-технічних дисциплін. 
МАСТИН Лариса, канд. філол. наук, доц. (Чернівці) Оптимізація викладання українознавства у вищому навчальному 
закладі. 
ЛУЦЮК Микола, канд. пед. наук, доц. (Київ) Українознавство в системі мовної підготовки іноземних студентів. 
ЯСАКОВА Наталія, канд. філол. наук, доц. (Київ) Викладання рідної мови як необхідний компонент майбутніх 
перекладачів. 

22 
ХАРЧЕНКО Світлана, канд. філол. наук, доц. (Київ) Національно-мовний аспект підготовки соціальних працівників. 
ГОМОТЮК Оксана, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Проблеми української державності у викладанні українознавства. 
ПЛІВАЧУК Катерина, канд. пед. наук., доц. (Біла Церква) Українська народна педагогіка як дієвий засіб виховання 
студентів. 
СКУРАТІВСЬКА Людмила, ст. викл. Нац. авіац. ун-ту (Київ) Формування творчої особистості студента засобами 
національної педагогіки. 
ДАНИЛОВА Галина, канд. пед. наук, доц. (Київ) Проблеми професіоналізму педагогів-українознавців у ХХІ ст., шляхи їх 
вирішення. 
НАЛИВАЙКО Сергій, наук. співроб. (Київ) До методології викладання давньої історії України у вищих навчальних 
закладах.  
ГОЛДУН Людмила, доц. (Херсон) Основні напрями розвитку сучасного термінознавства. Проблеми термінології в 
вузівському курсі. 
ФІГУРНИЙ Юрій, канд. іст. наук (Київ) Проблема вивчення державотворчої діяльності гетьмана І.Мазепи в закладах 
освіти. 
БЕЗОТОСНИЙ Микола, канд. іст. наук, доц. (Київ) Вивчення національної ідеї в процесі формування особистості 
студента. 
МІНОСЯН Андрій, канд. іст. наук, доц., ЧОРНА Наталія, канд. іст. наук, доц. (Харків) Українознавство в контексті 
гуманізації навчального процесу. 
ПЛОТНИЦЬКА Світлана, канд. пед. наук, доц. (Одеса) Когнітивна стратегія навчання студентів. 

23 
НОВИКОВА Юлія, асис. Донбаської держ. акад. будівництва і архітектури (Донецьк) Виховання студентської молоді на 
засадах українознавства. 
МОСКАЛЕНКО Алла, канд. пед. наук, доц. (Київ) Деякі аспекти соціокультурної компетентності в контексті підготовки 
вчителя української школи. 
СЕМЕНОГ Олена, канд. пед. наук, доц., (Київ) Підготовка мовної особистості вчителя-словесника на засадах 
українознавства. 
КОРИКОВА Олена, асп. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Використання українознавчих 
матеріалів у підготовці вчителя. 
АЛЕКСІЄВЕЦЬ Микола, д-р іст. наук, проф. (Тернопіль) Історична освіта в умовах національного відродження. 
БРАТУСЬ Іван, канд. філол. наук (Київ) Вивчення шевченкіани у вищій школі - вагомий фактор формування національної 
свідомості. 
КОНДРАТЮК Олександр, д-р пед. наук, проф. (Київ) Виховання учнівської та студентської молоді на засадах 
національно-культурних традицій і патріотизму. 
ЧЕЧІТКО Юрій, канд. іст. наук, доц. (Одеса) Про деякі особливості викладання історії України у морському вузі в 
контексті світової історії. 
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Проблема охорони пам’яток історії та культури в підготовці 
кадрів в Україні. 
КИРИЧЕНКО Зоя, Ірпінський коледж (Ірпінь) Українознавчий зміст виховної роботи з студентами Ірпінського 
економічного коледжу. 
ВОЙНАЛОВИЧ Олександра, канд. пед. наук (Київ) Освіта національних меншин України: історія і сучасність. 

24 
ПРОСКУРОВА Світлана, канд. пед. наук (Кіровоград) Проблеми викладання українознавства у ВНЗ (з досвіду роботи 
Кіровоградського педагогічного університету ім. В.Винниченка). 
КОНОНЕНКО Валентина, зав. наук.-бібліогр. від. Національної парламентської бібліотеки України (Київ) Бібліографічне 
забезпечення викладання українознавства. 

25 
Секція ІV. 

Національна культура й розбудова освіти в Україні 
Головують: ГОРЕНКО-БАРАНІВСЬКА Лариса, ДЕНИСЮК Сергій, МОКРЕНКО Анатолій, СНІЖКО Валерій 
Секретар: КОСТЯНТИНОВА Світлана 
Доповіді та повідомлення: 
МОКРЕНКО Анатолій, народний артист України, проф. (Київ) Професіонал – творець добра чи зла? 
ЄРМОЛЕНКО Світлана, д-р філол. наук, проф. (Київ) Концептосфера українського етносу: єдність мови, культури, 
самопізнання нації. 
ГОРЕНКО-БАРАНІВСЬКА Лариса, канд. мистецтвознав. (Київ) Музична освіта в Україні кінця ХVІІІ-ХІХ ст. 
СНІЖКО Валерій, канд. біол. наук (Київ) Ставлення до природи – психоетнічна ознака. 
КОСТЯНТИНОВА Світлана, наук. співроб. (Київ) Мовно-естетичні орієнтири нації (нове в дослідженнях теорії знаковості). 
КАЧКАН Володимир, д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої школи (Івано-Франківськ)  Із шевченкіани Богдана Лепкого. 
КУРИЛИК Василь (Чернівці) Сакральні величини в українських казках і легендах. 

26 
ПОТАПОВА Неля, сумісник Російського етнографічного музею (Санкт-Петербург) Білоцерківська картина на бересті (у 
контексті становлення народного промислу). 
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КВАСЮК Лариса, канд. філос. н., доц. (Острог) Українська полемічна література ХVІ-ХVІІ ст. як база наукового вивчення 
світоглядних, релігійних, ментальнісних характеристик українського народу. 
ЯРЕМЕНКО Світлана, мол. наук. співроб. (Київ) Газета "Слово" (1907-1909 рр.) про місце української мови в народних 
школах України.  
ХОМЕНКО Олександр, ст. наук. співроб. (Київ) Шевченкове слово в образотворчому контексті: мисленнєвість образу і 
сенсів в освітніх практиках. 
ДЕНИСЮК Сергій, канд. філол. наук (Київ) Проблема національної самобутності українського письменства у 
навчальному процесі. 
ПОГРЕБЕННИК Володимир, д-р філол. наук, проф. (Київ) Образ України в поезії Івана Франка. 
ОЛДАКОВСЬКА-КУФЛЬОВА Мирослава, проф. (Люблін, Польща) Український фольклор у творчості Станіслава Вінценза. 
НЕВГОДОВСЬКИЙ Анатолій, наук. співроб. (Київ) Місце і роль культури в сучасній освіті. 
ПІВТОРАК Григорій, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Київ) Походження української мови в контексті 
українознавства. 
ШУЛЬГАЧ Віктор, д-р філол. наук (Київ) Історія українського народу в ономастиці. 
МОСЕНКІС Юрій, канд. філол. наук, доц., почес. д-р НДІ теорії та історії архітектури і градобудування  (Київ) Трипільська 
культура та українська мова. 
ШЕВЧУК Світлана, проф (Київ) Ділова українська мова в контексті сучасного українознавства. 

27 
БОНДАРЕНКО Галина, вчитель ліцею № 167 (Київ) Українська мова – мова головного расотворчого центру планети. 
СТРІЛЕЦЬКА Світлана, асис. Білоцерківського держ. агр. ун-ту (Біла Церква) Національна культура і розбудова освіти в 
Україні. 
КОРОТЯ-КОВАЛЬСЬКА Валентина, ст. наук. співроб., засл. арт. України (Київ) Музика та спів в становленні та розвитку 
національної освіти. 
КУЗЕНКО Олександра, канд. пед. наук, доц. (Івано-Франківськ) Тарас Шевченко як національний ідеал українського 
народу в педагогічній думці Галичини початку ХХ століття. 
КОСТЮК Наталія, канд. мистецтвознав. (Київ) Музична літургіка в академічній духовній освіті України кінця ХVІІІ-поч. ХХ 
ст. 
ШАМАЄВА Кіра, д-р мистецтвознав., проф. (Київ) Українська культура в просвітницькій діяльності вихованців 
Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. 
МАЗУР Леонід, канд. філос. наук, доц. (Львів) Культура мови і мова культури в контексті реформи українського 
правопису. 
БАБИЧ Наталія, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Формування 
світоглядних позицій особистості на джерельній базі народної культури 
БЄЛКІНА Елла, канд. пед. наук, доц. (Київ) Художня культура: українознавчий аспект. 
РОМАНЕНКО Катерина, учитель спец. школи “Малятко” (Київ) Прилучення дітей до української національної культури. 
ГОРБАЧ Анна-Галя (Німеччина) Українська тема в німецькій літературі. 

28 
ТРУХАН Олександр, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Видатні письменники в Києві. 
МАКЛЮЧЕНКО Володимир, канд. іст. наук, доц. (Острог) Проблеми розвитку української культури в працях І.Дзюби. 
КОБЕЛЮХ Василь, філолог-дослідник (Львів) Санскрит та проблеми розвитку української мови у ХХІ столітті. 
ПОТЕЛЛО Ніна, проф., зав. каф. укр. мови МАУП (Київ) Мова як соціокультурний чинник формування духовної 
особистості. 
ЩУР Наталія, асист., Нац. авіаційного ун-ту (Київ) Національне в драматургії Я. Мамонтова. 
СВИД-ГРОМ Олена, канд. філол. наук (Біла Церква) Роль традиційних символів весільного фольклору у збереженні 
етнічної свідомості українців. 
ГУБЕРНЮК Станіслав, літератор (Київ) Давність української мови. 

29 
Секція V 

Економічні, політичні та управлінські проблеми розвитку освіти 
Головують: ГЕРАСИМЕНКО Василь, ДЯКІВ Роман, МАСЛЯК Петро 
Секретар: ФЕДОРЕНКО Олександр 
Доповіді та повідомлення: 
ГЕРАСИМЕНКО Василь, заступ. начальника Головного управління освіти і науки (Київ) Організаційні та управлінські 
проблеми розвитку національної освіти в м. Києві. 
ДЯКІВ Роман, канд. екон. наук, доц. (Київ) Питання геоекономіки в українознавстві. 
МАСЛЯК Петро, д-р геогр. наук, проф. (Київ) Феномени Києва й України та їх висвітлення у школах і ВНЗ. 
ОНИЩУК Людмила, докторант Ін-ту педагогіки АПНУ (Київ) Роль директора навчального закладу в гуманізації 
національної системи освіти. 
ПАНЧЕНКО Алла, ст. викл. Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Погляди І.М.Стешенка на 
організацію управління закладами освіти. 
ДЕМЧЕНКО Євгенія, дир. ЗОШ 181 (Київ) Громадсько-державне управління школою-родиною. 
КУЛІКОВА Ольга, член творчої групи Київ. міжрегіон. ін-ту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка (Київ) Соціально-
правовий захист дітей в Україні. 

30 
КОЗЛОВ Анатолій, д-р філ. наук, проф., МАРКІНА Світлана, дир. Жовтневого ліцею (Кривий Ріг) Українознавство в системі 
освіти Кривого Рогу. 
ТКАЧУК Олександр, мол. наук. співроб. (Київ) Геополітика - навчальний предмет формування модерної національної 
свідомості. 
ЯРЕСЬКО Людмила, дир. ЗОШ 252 (Київ) Соціально-економічні та управлінські питання розбудови національної школи. 
ФЕСЕНКО Галина, канд. філос. наук, доц. (Харків) Комунікаційні методики в системі підготовки управлінської еліти 
(пошук національного підґрунтя). 
МЕРІМЕРІН Олег, дир., КОЗІЛЕЦЬКА Тетяна, завуч ЗОШ 21 (Біла Церква) Організаційні та науково-методичні проблеми 
вивчення українознавства в школі-родині. 
СОПІВНИК Руслан, асп. Нац. арг. ун-ту (Тернопіль) Концептуально-правові засади державного розвитку вищої освіти в 
Україні. 
ФЕДОРЕНКО Олександр, мол. наук. співроб. (Київ) Геополітичні дослідження в контексті становлення і розвитку 
національної освіти.  
ЛІСНИЙ Леонід, полковник Нац. акад. оборони України (Київ) Формування українознавчого світогляду у військовому 
середовищі України. 
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ГРИЩУК Анатолій, капітан 1-го рангу, Нац. акад. оборони (Київ) Патріотичне виховання військовослужбовців на 
українознавчих засадах. 
АНДРІЙЧУК Віктор, д-р екон. наук, проф. (Київ) Зовнішньо-економічні зв’язки України в умовах глобалізації. 
ЧЕРНЯК Володимир, д-р екон. наук, проф. (Київ) Економічні питання українознавства. 

31 
МАРТИНЮК Анатолій, дир. Центру "Українознавство" Тов-ва "Знання" України (Київ) Інтеграція українознавчих знань та їх 
трансформація в національну самосвідомість. 
ГЕРЦИК Мирослав, ректор Львів. держ. ін-ту фізичної культури (Львів) Українознавчі проблеми в українському спорті. 
ПАХОЛЬЧУК Іван, канд. іст. наук, доц. (Умань) Українсько-російська двомовність як засіб становлення російської 
одномовності. 
ДОМОРОСЛИЙ Валентин, канд. іст. наук, доц. (Умань) Українознавство та його роль у подоланні рис провінційності в 
українській ментальності. 
ВАСИЛЕНКО Світлана, д-р політ. наук, проф. (Одеса) Геополітика України як важливий напрямок українознавства, його 
складова частина. 
СТАФІЙЧУК Валентин, канд. геогр. наук (Київ) Геостратегія України в Центральноєвропейському регіоні. 
МІЩЕНКО Андрій, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Становлення геоінформаційного простору України і розвиток 
національної науки і освіти. 
НІКІТІНА Наталія, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Геополітичні аспекти формування поля взаємодії Україна-
Німеччина. 
ГЛАДКОВСЬКИЙ Роман, асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ) Перспективи економічних взаємовідносин України з 
країнами МЕРКОСУР. 
САМОХА Галина, мол. наук. співроб. (Київ) Міжнародне співробітництво: Україна – НАСА. 

32 
Секція VІ. 

Центри українознавства в розвитку національної науки й освіти 
(з досвіду України та діаспори) 

Головують: ДОРОШКО Лідія, КОРОСТІЙ Ольга, ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, САЗОНЕНКО Галина 
Секретар: САМОХА Галина 
Доповіді та повідомлення: 
ПЕТРОВСЬКИЙ Олександр, оргсекретар Міжнародної асоціації україністів (Київ) Проблеми розбудови національної освіти 
в програмах всеукраїнських та міжнародних українознавчих центрів. 
ДОРОШКО Лідія (Білорусь) Здобутки і перспективи українознавчих студій на етнічних землях Берестейщини. 
САЗОНЕНКО Галина, канд. пед. наук (Київ) Науково-практичний проект "Освіта української діаспори". 
ЯЦЕНКО Борис, д-р геогр. наук, проф. (Київ) Українознавчі дослідження в Японії. 
ЗАЯЧУК Юлія, асп. Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка (Львів) Українознавчі центри у вирішенні проблем науки 
рідномовної освіти українців Канади. 
КИРИЧЕНКО Раїса, наук. співроб. (Київ) Українознавчі студії науковців української діаспори у Франції. 
ГРИЦИК Людмила, д-р філол. наук, проф. (Київ) Українознавство в Грузії: шляхи розвитку, проблеми і перспективи. 
КРАВЧЕНКО Лідія (Латвія) Українознавство в Українській гімназії Латвії. 

33 
КОРОСТІЙ Ольга, зав. від. міжн. зв’язків НДІУ (Київ) Українознавство з погляду географії поширення та впливів. 
ПОПОВИЧ Богдан (Польща) Українська освіта в Перемишлі. 
МАТЕЙКО Роман, канд. іст. наук, доц. (Тернопіль) Діяльність українознавчих центрів США та Канади. 
ГЛОВІНСЬКИЙ Іван, проф. (США) Українознавча основа в системі освіти діаспори. 
КРАСНОДЕМСЬКА Ірина, мол. наук. співроб. (Київ) Доробок українознавців діаспори в розбудові системи національної 
освіти. 
КОНЄВА Ярослава (Польща) Специфіка викладання українознавства в Польщі. 
ТЕТЕРІНА Дарина (Німеччина) Незалежна Асоціація дослідників совєтської теорії і практики в національних проблемах. 
Ю.Бойко-Блохин – засновник Незалежної Асоціації. 
КЕРЗЮК Ольга, Британська бібліотека (Лондон) Українські студії в Британській бібліотеці: минуле, сучасне, майбутнє. 
БАРНА Степан, асп. Ін-ту політ. і етнонац. досл. НАНУ (Київ) Співробітництво молодих вчених у сфері дослідження 
українсько-польських міждержавних відносин. 
БАЧА Юрій (Словаччина) Українознавче спрямування освіти і науки в Словаччині. 

34 
ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

(19 жовтня 2002 р.) 
Доповіді: 
СТЕПКО Михайло, заст. Держ. секретаря МОНУ (Київ) Сучасна вища школа та проблеми розвитку. 
ДРОБНОХОД Микола, д-р геол.-мінер. наук, проф., дир. Ін-ту міжнар. освіти та проблем управл., Президент АН Вищої 
школи України (Київ) Вища освіта: проблеми управління. 
ПОЛЯКОВ Микола, ректор Дніпропетровського державного ун-ту (Дніпропетровськ) Українознавча складова в системі 
гуманітарного навчання і виховання студентів. 
ФЕДОРЕНКО Євген, д-р філол., проф. Голова Управи Шкільної Ради при УККА, Вчений секретар ВУАН у США, дійсний член 
АПНУ, член Опікунської Ради НДІУ (США) Українознавство в системі діяльності Шкільної ради при УККА. 
ГАВРИЛИШИН Богдан, проф. (Швейцарія) Геополітичні проблеми України в освітньому процесі. 
ЧИЖЕВСЬКИЙ Борис, канд. пед. наук, помічник голови Комітету ВР (Київ) Українська національна ідея та формування 
змісту освіти. 
БАКАНІДЗЕ Отар, д-р філол. наук, проф. (Грузія) Українознавство в освітній практиці Тбіліського університету. 
ПОПОВИЧ Костянтин  (Молдова) Українознавство в освітньому процесі українців Молдови. 

35 
ПАНАСЮК Володимир, акад., голова Львівського тов-ва "Рідна школа" (Львів) Шляхи переходу від державної до 
державно-громадської форми управління в освіті. 
РУСАНІВСЬКИЙ Віталій, д-р філол. наук, проф., акад. НАНУ (Київ) Українська мова як інструмент реанімації національної  
свідомості. 
ТЕРЗІЙСЬКА Лідія (Болгарія) Українознавство в Болгарії. 
МЕЛЬНИК Лариса, дир. Київ. міськ. Будинку вчителя (Київ) Роль Будинку вчителя у формуванні національної свідомості 
освітянських кадрів (з досвіду роботи). 
ПАНЧУК Май, д-р іст. наук, проф., зав. відд. Ін-ту політ. та етнонаціон. дослідж. НАНУ (Київ) Українська політична нація: 
проблеми становлення та розвитку. 
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КОНОНЕНКО Тарас, канд. філос. н., доц. Київ. Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ)  Інтернет-стратегія розвитку освітньої 
системи України. 
ТОВСТУХА Євген (Київ) Вплив лікарських рослин на формування світогляду українців. 
ШКРІБЛЯК Петро, дир. філії "Гуцульщина" НДІУ, член Міжн. наук.-коорд. ради з проблем українознавства (Верховина) Стан, 
тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини. 
СТЕПАНЕНКО Михайло, перший секретар правління спілки композиторів України, проф. Київ. консерваторії (Київ) Виховна 
роль музики. 

36 
КЛЕЦЬ Дмитро (с. Рачин, Рівненська обл.) Науковий підхід до українознавства та національної освіти (постановка 
проблеми). 
ЛУКАШЕНКО Петро, дир. Ірпінського економічного коледжу (Ірпінь) Українознавче спрямування у підготовці спеціаліста. 
ГОРБАТЮК Дем’ян, д-р мед. наук, проф. (Київ) Перспективи української медицини з позицій українознавства. 
ОЛІЙНИК Віктор, дир. Центрального Ін-ту підвищення кваліфікації МОНУ (Київ) Українознавче спрямування діяльності 
центрів підвищення кваліфікації кадрів. 
ПІЛАТ Валенти, д-р, проф. (Польща) Україністика у Варнінсько-Мазурському університеті. 

37 
Оргкомітет вдячний Вам за участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Українознавство в 

розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку". 
Матеріали конференції ляжуть в основу збірника наукових статей, який планує видати Науково-

дослідний інститут українознавства. Для скорочення термінів формування збірника просимо Вас подати тексти 
виступів і доповідей секретарям секцій у процесі роботи конференції. 

Надруковано у видавничому відділі 
Науково-дослідного інституту українознавства 

38 
 

4.12. Програма українознавчого наукового форуму 2003 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України 

Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР) 
Міжнародна асоціація "Україна і світове українство" 

Фонд сприяння розвитку мистецтв в Україні 
Товариство "Знання" України 

Міжнародна асоціація україністів (МАУ) 
Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г. Ващенка 
Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка 

Інтелектуальний Форум України (фонд "Україна ХХ ст.") 
Київський міський Будинок вчителя 

 
ХІІ щорічна Міжнародна 

науково-практична конференція 
 

Українознавство 
в розбудові громадянського суспільства в Україні 

 
ПРОГРАМА 

 
17-18 жовтня 2003 р. 
Київ, Будинок учителя 

1 
 

ХІІ щорічна 
Міжнародна науково-практична конференція 

 
"Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 

 
Обговорюється проблема: 

 
Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні 

17-18 жовтня 2003 року 
За підтримки:  АТ "ОБОЛОНЬ" (Голова Ради Лощаневич С.М.) Київського заводу "РОСИНКА"  (директор Єрошенко В.О.) АТ "Київська 
овочева фабрика"  (ген. директор Білогубова О.М.) Першого Київського молокозаводу  (голова правління Поліщук Н.Д.) ЗАТ 
"Київський завод шампанських вин "Столичний" (ген. директор Мацко О.П.) ТОВ "РЕГЕНТ – ГРУЗИНСЬКІ РЕЦЕПТИ" (ген. директор 
Дарчіашвілі Г.Б.) 
Інформаційні спонсори: Національна телерадіокомпанія України, УТ-1, УТ-2, ДКП ТРК "Київ", Телестудія ТV, "Табачук", "Урядовий 
кур`єр", "Сільські вісті", "Молодь України", "Освіта". 

Програму конференції видруковано за сприяння 
Товариства "Знання" України 

(голова Правління Кушерець В.І., 
директор Центру "Українознавство" Мартинюк А.Г.) 

Київ – 2003 
2 

Міжнародна науково-координаційна рада 
з проблем українознавства 
Кононенко П.П. (голова) 
Андрущенко В.П. 
Багров М. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 

Барабаш С.Г. 
Бача Ю. (Словаччина) 
Біланюк О.П. (США) 

Бойцун М. (В.Британія) 
Ващенко Л.М. 
Винар Л. (США) 
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Верига В. (Канада) 
Волков О.І. 
Горбул О.Д. 
Горинь М.М. 
Гоян Я.П. 
Гунчак Т.Г. (США) 
Гуржій А.М. 
Гєбнер Р. (ФРН) 
Дончик В.Г. 
Дорошко Л. (Білорусь) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дяків Р.С. 
Жебровський Б.М. 
Жуковський А. (Франція) 
Зязюн І.А. 
Згуровський М.З. 
Ідзьо В.С. (РФ) 
Калакура Я.С. 
Конєва Я. (Польща) 
Коноваленко О.С. 
Кононенко В.І. 
Кононенко Т.П. 
Кравченко Л. (Латвія) 

Кремень В.Г. 
Курас І.Ф. 
Кушерець В.І. 
Кьозбял Я. (ПНР) 
Лозинський А. (США) 
Лопушанська Г.В. 
Мадзігон І.С. 
Маломуж М.Г. 
Марк фон Гаген (США) 
Мартинюк А.Г. 
Масляк П.О. 
Мельник Л.Ф. 
Мишанич О.В. 
Мовчан П.М. 
Мокренко А.Ю. 
Науменко Г.Г. 
Ніколаєнко С.М. 
Німчук В.В. 
Непорожня Н.О. (Литва) 
Олійник В.В. 
Онищенко О.С. 
Осколов П.В. 
Павличко Д.В. 
Панчук М.І. 

Пасемко І.П. 
Погрібний А.Г. 
Поляков М. 
Руденко Н.І. 
Рудницький Л. (ФРН) 
Сазоненко Г.С. 
Свіженко В.О. 
Сергєєв Ю.А. 
Ситник К.М. 
Скрипник Г.А. 
Смолій В.А. 
Сохань П.С. 
Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Токар Л.К. 
Толстоухов А.В. 
Тронько П.Т. 
Удовенко Г.Й. 
Федоренко Є.В. (США) 
Чижевський Б.Г. 
Шкрібляк П.В. 
Щокін Г.В. 
Юхновський І.Р. 
Яворівський В.О.  

3 
Організаційний комітет конференції 
Голова оргкомітету: Кононенко П.П. 
Заступники: Дяків Р.С., Токар Л.К. 
Секретар  Ярошинський О.Б. 
Члени оргкомітету: Горинь М.М., Губський Б., Кушерець В.І., Мартинюк А.Г., Мельник Л.Ф., Мовчан П.М., Погрібний А.Г., 
Баран В.Д., Горенко-Баранівська Л.І., Денисюк С.П., Кононенко Т.П., Коротєєва-Камінська В.О., Масляк П.О., Сніжко В.В., 
Наливайко С.І., Пономаренко А.Ю., Потапенко Л.Г., фон Шталінберг О.П., Рильський Г.В., Шкрібляк П.В. 
Адреса оргкомітету: 
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства.   
Телефони: (044)   230-47-88, 236-96-16, 216-57-07,  т/ф. 239-95-89 e-mail: info@rius.kiev.ua 

4 
Порядок роботи та регламент конференції: 

17 жовтня 2003 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ, КРУГЛИЙ СТІЛ 
9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції. 
10.00 - 16.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання. Виноситься питання: "Що таке громадянське суспільство?:  
історичні, теоретико-методологічні засади побудови громадянського суспільства в Україні". 

(доповіді – до 20 хв.) 
 

13.00 - 14.00 – перерва. 
 
16.00 - 18.00 – дискусійний круглий стіл “Мова як українознавство і її роль у розбудові громадянського суспільства”. 

(Конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 
18 жовтня 2003 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ, КРУГЛИЙ СТІЛ 
1000 - 16 00 – секційні засідання (виступи та повідомлення – до 10 хв.) 

(Київський  міський  Будинок вчителя) 
Секція І. Українознавство як наукова база формування громадянина України: в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій 

школі. 
(1 секція – Велика вітальня, 2 секція – к. 314) 

Секція ІІ. Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні. 
   (Лекційний зал) 

Секція ІІІ. Взаємодія громадських і державних інституцій, українознавчих центрів в реалізації ідеї громадянського суспільства в 
Україні.  

   (Молодіжний зал) 
Секція ІV. Політичні, суспільно-економічні та правові аспекти формування громадянського суспільства в Україні.  
   (Конференц-зал) 
1300 - 1400 – перерва 
1600 - 1700 – круглий стіл "Досвід, проблеми та завдання українознавства в гуцульському регіоні (до 10-ліття філії НДІУ 

"Гуцульщина")". 
1700 - 1800  – підведення підсумків роботи конференції: звіти секцій, прийняття ухвал.  
   (Молодіжний зал) 

5 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(17 жовтня 2003 р.) 
"Що таке громадянське суспільство?: 

історичні, теоретико-методологічні засади побудови громадянського суспільства в Україні" 
Доповіді: 
КОНОНЕНКО П.П. (КИЇВ) УКРАЇНОЗНАВСТВО В РОЗБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 
Толстоухов А.В. (Київ) Культура в розвитку громадянського суспільства. 
Кремень В.Г. (Київ) Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства. 
Курас І.Ф. (Київ) НАН України в сучасному політичному процесі. 
Довженко В.І. (Київ) Співпраця з громадськими організаціями, спрямована на організацію державної політики стосовно 
сім`ї, жінок, дітей та молоді. 
Горинь М.М. (Київ) УВКР у формуванні світового українства. 
Павличко Д.В. (Київ) Україна вчора, сьогодні, завтра. 
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Мокренко А.Ю. (Київ) Ліга захисту культури в розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності. 
Жебровський Б.М. (Київ) Столична освіта у формуванні громадянського суспільства. 
Андрущенко В.П. (Київ) Роль педагогічних кадрів у життєдіяльності суспільства. 
Доцин І.В. (Київ) Історія праотчої сторони і свідомість суспільства. 
Драч І.Ф. (Київ) "Україна і світ" в консолідації українства. 
Дробноход М.І. (Київ) Формування кадрового потенціалу  у розбудові громадянського суспільства. 
Жуковський А. (Франція) Світове українство в розвитку українського суспільства. 
Жулинський М.Г. (Київ) Література як суспільствотворча сила. 
Заєць І.О. (Київ) Проблеми історичної пам`яті в розвитку українського суспільства. 

6 
Ідзьо В.С. (Москва) Історичні джерела у формуванні свідомості українського суспільства. 
Кирпінська-Якобсен М. (Данія) Українська політична наука у європейському контексті. 
Кияк Б.Р. (Київ) Наукові фонди в розвитку науки і суспільства. 
Коноваленко О.С. (Київ) Свобода слова у формуванні громадянського суспільства. 
Кузнєцов Ю.Б. (Київ) Роль преси у формуванні сучасної педагогіки. 
Кушерець В.І. (Київ) Товариство "Знання" України в розбудові держави і громадянського суспільства. 
Маломуж М.Г. (Київ) Конфесії у розвитку громадянського суспільства. 
Онищенко О.С. (Київ) Інформаційні проблеми формування громадянського суспільства в Україні. 
Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення. 
Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства. 
Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в освіті Кримської АР. 
Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі національного виховання. 
Сергеєв Ю.А. (Франція) Українознавство у міжнародних відносинах. 
Скрипник Г.А. (Київ) Демократичні засади національної ментальності українського народу.  
Смолій В.А. (Київ) Деякі методологічні проблеми вивчення історії України. 
Солдатенко В.Ф. (Київ) Внесок М.Скрипника в розроблення концепції українізації та її реалізацію. 
Татушинський В.І. (Київ) Системні зміни в національній освіті. 
Удовенко Г.Й. (Київ) Проблеми політичної свідомості світового українства. 
Удовиченко В.П. (Славутич) Участь громадян у суспільному житті на локальному рівні (досвід "Громадянської ради 
міста Славутича"). 
Федоренко Є.В. (США) Шкільна Рада (США) в розвитку етнонаціональної самоідентифікації. 
Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у формуванні  громадянського суспільства в Україні. 

7 
ДИСКУСІЙНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 

“Мова як українознавство 
та її роль у розбудові громадянського суспільства” 

Головують: Погрібний А.Г., Мовчан П.М., Павличко Д.В. 
Секретар: Пономаренко А.Ю. 
Організаційне забезпечення: відділ мови НДІУ. 
Проблеми до дискусії:  
♦ людина у громадянському суспільстві: мовний аспект; 
♦ державна мова в конституційному полі; 
♦ мовна стабільність – чинник політичної стабільності держави; 
♦ мова і реальний патріотизм; 
♦ культура мови як критерій культури суспільства; 
♦ громадські організації і питання мови; 
♦ проблема сім'ї і мови: культура і традиції; 
♦ подвійне громадянство: парадокси оцінок; 
♦ мовні конфлікти і гармонізація суспільства; 
♦ мовні зміни під впливом міграцій. 
ДО ДИСКУСІЇ ЗАПРОШЕНІ: Е.Бабчук, Н.Бойко, С.Гавриш, Ю. Гнаткевич, О. Горбул, М. Горинь, С. Єрмоленко, І. Заєць, О. Кобець, 
М. Нестерчук, Д. Павличко, Л. Паламар, М. Степаненко, Б. Сусь, Л.Танюк, В. Терен, Г. Удовенко, С. Шевчук, В. Шляхова, 
І. Ющук, В. Яворівський та ін. 

Під час круглого столу відбудеться презентація книг 
Анатолія Погрібного "Раз ми є, то де?", 
Петра Кононенка, Тараса Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи"  

8 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(18 жовтня 2003 р.) 
Секція І. 
Українознавство як наукова база формування громадянина України: в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі 

Головують: Кононенко П.П., Токар Л.К., Коротєєва-Камінська В.О. 
Секретар: Краснодемська І.Й. 
Підсекція 1. 

Українознавчі засади розбудови громадянського суспільства 
в Україні 

Керівник: Токар Л.К. 
Серетар: Фігурний Ю.С. 
Доповіді та повідомлення: 
Бабай Л.В. (Харків) Сучасна молодь у розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Бальоха К.М. (Київ) Роль українознавства в самоідентифікації особистості на сучасному етапі розбудови громадянського 
суспільства. 
Баран В.Д. (Київ) Археологічні джерела як один із факторів формування свідомості сучасного українця. 
Барладяну-Бирладник В.В. (Одеса) "Велесова книга" як наріжний камінь для української національної ідеї". 
Василенко С.Д. (Одеса) Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи розвитку в контексті українознавчих 
дисциплін. 
Ващенко Л.М. (Київ) Значення інноваційних типів освіти у формуванні підстав громадянського суспільства в Україні. 
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Гамаль Л.В. (Дрогобич) Національне та громадянське в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні. 
9 

Голець М.І. (Київ) Ідеї побудови громадської системи освіти у творчості К.Д.Ушинського. 
Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Громадянське суспільство очима Михайла Драгоманова. 
Горбань Т.Ю. (Київ) Українознавство в суспільній свідомості українців: ретроспектива і сучасність. 
Грон В.В. (Черкаси) Стан української історичної науки у 30-ті роки ХХ ст. очима діаспори. 
Гуменюк-Сміх С.В. (Підгайці) Українознавець і педагог Іван Боднарук про виховання громадянина України.  
Железняк Н.М. (Біла Церква) Національна ментальність – визначальний етнічний чинник формування громадянина України. 
Калакура Я.С. (Київ) Ідеї громадянського суспільства в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Кобилюх В.О. (Львів) Праісторія України – найвиразніший зразок патріотичного виховання  молодих українців. 
Коляджин Н.О. (Берегово) Переклад наукової спадщини академіка Василя Довговича в контексті розвитку українознавства в 
Угорщині. 
Лебідь Г.В. (Одеса) Питання формування громадянина України і побудови громадянського суспільства (на основі аналізу 
спадщини видатних політичних і культурних діячів). 
Люріна Т.І. (Київ) Традиції народної педагогіки в патріотичному вихованні. 
Мартинюк А.Г. (Київ) Українознавство як ідеологія національного державотворення та розбудови громадянського суспільства. 
Наливайко С.С. (Київ) Давня історія України на початку ХХІ ст. 
Овчаренко С.В. (Одеса) Філософія нової духовності: естетика чи політика? 
Паньков А.І. (Одеса) Громадянське суспільство крізь призму "Велесової книги". 
Пащенко В.І. (Київ) "Дух" і "матерія" громадянського суспільства. 
Пащенко Н.І. (Київ) Роль етнопедагогіки у формуванні громадянина України. 
Піскунова С.В., Голець М.І. (Київ) Актуальні проблеми медико-біологічної освіти в українському суспільстві. 
Плівачук К.В. (Сквира) Українознавчі основи громадянського виховання особистості на традиціях української родини. 

10 
Ріст Є.В. (Бучач) Національно-виховна концепція. 
Салата О.О. (Київ) Джерела громадянськості. 
Семашко О.М. (Київ) Роль соціології українознавства в формуванні громадянського суспільства. 
Склярова О.М. (Київ) Українська наукова інтелігенція в пробудженні громадянської самосвідомості українства (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.). 
Стремоухова І.В. (Харків) Виховний потенціал курсу українознавства. 
Токар Л.К. (Київ) Етнонаціональні виміри громадянського суспільства. 
Ферій Н.В. (Львів) Роль громадянської освіти у патріотичному вихованні молоді. 
Химинець В.В. (Ужгород) Освітянські аспекти розбудови громадянського суспільства. 
Чаус А.Д. (Київ) Творча самореалізація особистості в умовах громадянського суспільства. 
Чирков О.А. (Київ) Українознавство як засіб формування громадянина України. 
Шевченко В.І. (Чернігів) Філософсько-світоглядні складники методології українознавства. 
Шульгіна В.Д., Яковлев О.В. (Київ) Методологія українознавства в дослідженні проблем національної бібліографії. 
Щербатюк В.М. (Київ) Роль історичного краєзнавства у процесі формування громадян України. 
Ярошинський О.Б. (Київ) Проблеми громадянського суспільства у вітчизняній історії та історіографії. 

11 
Підсекція 2. 

Українознавство в системі формування громадян України: 
в родині, в дошкільних закладах, середній і вищій школі 

Керівник: Філіпчук Г.Г., Коротєва-Камінська В.О., Сазоненко Г.С. 
Серетар: Голець М.І. 
Доповіді та повідомлення: 
Абрам`юк Г.Й. (Чернівці) Розвиток творчих здібностей в учнівської молоді шкіл нового типу засобами українознавства. 
Анопрієнко М.Р. (Трипілля, Київ. обл.) Українознавчі науково-пошукові роботи в середній школі та їх місце у формування 
громадянської позиції школярів. 
Бабакіна О.О. (Харків) Українознавство як основа формування громадянськості майбутніх вчителів, вихователів. 
Баяновська М.Р. (Ужгород) Формування громадянської зрілості в учнівської молоді. 
Безотосний М.Т. (Полтава) До питання про роль української ідеї та національної культури у формуванні особистості студента – 
майбутнього спеціаліста ХХІ століття. 
Білан Т.О. (Дрогобич) Формування громадянської зрілості вчителя українознавства. 
Божко Н.М. (Харків) Роль курсу українознавства в підготовці спеціалістів сільського господарства. 
Буряк Н.Д. (Переяслав-Хмельницький) Виховання в дітей любові до рідного краю засобами українознавства. 
Волос О.В. (Миколаїв) Українознавчий компонент у системі курсової перепідготовки педагогів Миколаївщини. 
Гавриленко С.М. (Красноармійськ) Патріотичне виховання старшокласників у середній освіті України (досягнення та 
проблеми). 
Голдун Л.І. (Херсон) Формування громадянина України у вищій школі. 
Гонтар О.В. (Одеса) Виховання патріотизму на заняттях з українознавства у вищій школі. 
Григорчак І.М. (Київ) Національна ідея в розбудові громадянського суспільства в Україні на уроках українознавства. 
Гуменний О.Д., Гуменна Л.С. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Користування інформацією Інтернет в сільській школі і вихованні 
громадянськості в учнівської молоді. 

12 
Гурбич Ю.В. (смт. Буча, Київської обл.) Проблеми патріотичного виховання в школі-інтернаті. 
Даценко П.Х. (Житомир) Формування громадянської позиції студентської молоді у вищих навчальних закладах Житомирщини.  
Добровольська К.П. (Одеса) Роль навчально-методичного кабінету українознавства як університетського центру 
громадянського виховання майбутніх економістів-педагогів і патріотів України.  
Доценко О.Л. (Київ) Формування громадянської свідомості у процесі викладання лінгвістичних дисциплін. 
Дояр Л.В. (Кривий Ріг) Українознавство як інтегративний курс у технічному ВНЗ. 
Дурманенко Є.А. (Луцьк) Громадянське виховання молоді як проблема побудови українського громадянського суспільства.  
Дух Л.І. (Харків) Громадянська освіта учнівської молоді. 
Дюмін О.З., Ніколаєва А.О. (Харків) Формування особистості студента в умовах становлення громадянського суспільства. 
Зеленчук І.М. (Верховина) Індивідуальні творчі роботи учнів (матури) з українознавства в загальноосвітніх навчальних 
закладах Гуцульщини. 
Ковалюк З.М. (Керч) Створення українських шкіл у Криму: проблеми і перспективи. 
Козілецька Т.Ф. (Біла Церква) Педагогічні умови формування особистості на засадах українознавства під час уроків та в 
позанавчальній діяльності. 
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Комінярська І.М. (Кременець) Українознавство у вищій школі: проблеми і здобутки. 
Коновал А.І. (Обухів) Громадянські цінності в навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи. 
Коротєєва-Камінська В.О. (Київ) Українознавство у змісті педагогічної освіти на початку ХХ ст. (практичний аспект). 
Коткова М.В. (Київ) Розвиток професійної компетентності вчителя в системі українознавства. 
Кривчик Г.Г., Руденко С.Г., Щербакова О.В. (Дніпропетровськ) Українознавство: дисципліна, якої потребує підготовка 
інженерних кадрів. 
Кучеренко С.В. (Одеса) Проблеми становлення громадянського суспільства в курсі українознавства. 
Лаппо В.В. (Івано-Франківськ) Реалізація етнічної соціалізації в українознавчому компоненті дошкільної освіти. 

13 
Леонтьєва О.І. (Київ) Основні напрями та проблеми формування здорового способу життя у школі. 
Лукаш Г.П., Рогозіна В.І., Дроботенко В.Ю., Краснікова В.В. (Донецьк) Проблеми викладання дисциплін українознавчого 
циклу у вищій школі. 
Маргітич К.Є. (Берегово) Зміст навчання української мови у школах угорської меншини та критерії його відбору. 
Мержиївська Г.Ф., Старуїнова А.Л. (Одеса) Формування громадянина України у вищій школі (виховання студентів в поза 
аудиторний час). 
Мерімерін О.В., Вдовика Л.М. (Біла Церква) Українознавство – шлях до створення школи нової генерації української 
національної школи-родини. 
Мінченко Т.А. (Чернівці) Українознавство в школах національних меншин на теренах Чернівецької області. 
Новикова Ю.М. (Макіївка) "Українознавство": факультатив – чи навчальна дисципліна. 
Олійник Ф.С. (Миколаїв) Роль шкільного комплексного кабінету українознавства у формуванні світогляду і громадянських 
якостей молодого покоління українців. 
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. (Київ) Роль викладача-філолога військового вищого закладу освіти у процесі підготовки 
фахівця і формування свідомого громадянина України. 
Потильчак О.В. (Київ) Вузівська навчальна практика в підготовці вчителів-українознавців (із досвіду роботи кафедри історії 
слов`ян і українознавства НПУ ім. М.П.Драгоманова). 
Приставська О.І. (Львів) Методика викладання українознавства в середній школі. 
Розвозчик П.І. (Біла Церква) Формування громадянських почуттів як складової творчих здібностей старшокласників. 
Савойська С.В. (Київ) Стан вивчення української мови на сучасному етапі. 
Святокум О.Є. (Харків) Правова освіта молодших школярів як чинник формування громадянського суспільства в Україні. 
Сергеєва Л.М., Молчанова А.О. (Київ) Громадянське виховання учнівської молоді як основа формування громадянського 
суспільства в Україні. 
Сидоренко М.М., Троянський В.А., Шутак Л.Б., Гнатчук О.С. (Чернівці) Українознавство в системі вищої медичної освіти: 
статус, проблеми, перспективи. 

14 
Сметанська М.І. (Київ) Особливості психолого-педагогічної підготовки студентів технічних ВНЗ як громадян України. 
Степаненко В.М. (Дніпропетровськ) Історія Придніпров`я як основа українознавчої підготовки студентів вузів. 
Усатенко Т.П. (Київ) Національна школа-родина в системі формування громадянського суспільства в Україні. 
Чечітко Ю.Т. (Одеса) Українознавство у морському ВНЗ: досвід, проблеми. 
Цимбалюк В.І. (Сквира) Українознавство в системі державно-освітніх стандартів 12-річної школи. 
Шевченко С.І., Житков О.А. (Кіровоград) Етномузеєзнавство у системі українознавчих дисциплін ВНЗ (на прикладі 
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка). 
Шкрабалюк Т.М. (Київ) Становлення громадянина України: від вчителя до учня. 
Шманько І.І. (Ужгород) Формування громадянських переконань студентів на матеріалі курсу "Історія фізики". 
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Секція ІІ. 
Культурологічні проблеми 

розбудови громадянського суспільства в Україні 
Головують: Мокренко А.Ю., Горенко-Баранівська Л.І. 
Секретар: Коротя-Ковальська В.П. 
Підсекція 1. 

Культурологічні проблеми 
розбудови громадянського суспільства в Україні 

Керівник: Горенко-Баранівська Л.І. 
Секретар: Придатко Т.О. 
Доповіді та повідомлення: 
Алієва Л.О. (Київ) Мистецтво у формуванні духовних засад громадянського суспільства в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.). 

Антонович Є.А. (Київ) Етнодизайн у контексті розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Антонюк В.Г. (Київ) Культурологічні аспекти української вокальної школи (90-х рр. XX – поч. XXI ст.). 
Балюрко В.С. (Житомир) Роль українознавства у формуванні громадянської свідомості творчої особистості. 
Бітаєв В.А. (Київ) Сучасні соціокультурні процеси та проблема гуманізації особистості. 
Бітаєва О.В. (Київ) Діяльність українознавчих центрів у Польщі (історичний аспект). 
Богдан Р.Б. (Київ) Історико-культурологічні проблеми в Україні другої половини XVIII ст.  
Бойко Н.Р. (Київ) Культура як основний чинник становлення національної свідомості в суспільних поглядах Сергія Єфремова. 
Вакульчук О.А. (Київ) Українська музична спадщина періоду українізації: бібліографічний аспект. 
Ватаманюк Д.М. (Верховина) Діяльність Всеукраїнського об`єднаного товариства "Гуцульщина" в збереженні матеріальної і 
духовної культури гуцулів. 
Гапонова Т.М. (Макіївка) Роль колядок у святкуванні Різдва. 
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Гнатюк Л.А. (Київ) Музична культура України першої половини XX століття і питання професійної освіти. 
Годенко-Наконечна О.П. (Дніпропетровськ) Роль сталих образотворчих знакових систем у формуванні колективної 
свідомості носіїв національної традиції у сучасному українському суспільстві. 
Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Гребенников Ю.С., Горбенко К.В. (Миколаїв) Культурні зв'язки Півдня України доби бронзи (ХІІ-Х століття нашої ери) (за 
матеріалами поселення Дикий Сад) 
Гусарчук Т.В. (Київ) Особистісні аспекти етичного вчення Григорія Сковороди та сучасні завдання української педагогіки. 
Данилова Г.С. (Київ) Проблема здоров`я як фактор духовного зростання української нації. 
Дротенко В.І. (Дрогобич) Методологічні основи культурології як навчальної дисципліни. 
Дутчак Г. (Київ) Українське театральне мистецтво – вагомий чинник формування національної свідомості. 
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Зелінський М.Ю., Скалацький В.М. (Київ) Україна на шляху в інформаційне суспільство. 
Іванський Р.Д. (Дніпропетровськ) Роль культурологічної освіти в розбудові громадянського суспільства. 
Івченко Л.В. (Київ) Нотні зібрання НБУ імені В.І.Вернадського як предмет дослідження музичної україністики. 
Ізваріна О.М. (Донецьк) Культурна спадщина України: історія архіву видатного українського композитора та фольклориста 
Петра Сокальського (1832-1887). 
Калашніков В.Ф. (Київ) Фестивалі як чинник формування національної свідомості громадян України. 
Кириченко Р.С. (Київ) Іван Лучицький, Федір Вовк – подвижники української науки і культури: у контексті україно-французьких 
відносин. 
Кожушко Є.В. (Київ) Культурно-музична діяльність українців віденської діаспори першої половини XX століття. 
Кокуленко Б. Г. (Кіровоград) Естетична парадигма української обрядовості в контексті народної хореографічної культури 
Кіровоградщини. 

17 
Колосова Н.А. (Київ) Національні особливості соціокультурних процесів в Україні. 
Коротя-Ковальська В.П. (Київ) Фольклор у культурно-історичному просторі українознавства. 
Костюк Л.Б. (Дрогобич) Дослідження менталітету українців в процесі розбудови  громадянського суспільства. 
Коткова М.В. (Київ) Розвиток професійної компетентності вчителів художньо-естетичного профілю в системі українознавства. 
Кузнєцова І.В. (Київ) Культуртрегерська діяльність у формуванні громадянської самосвідомості. 
Кучера Т.М. (Київ) Культурологічні аспекти формування майбутніх управлінців. 
Ліщук-Торчинська Т.П. (Луцьк)  Соціокультурний вимір проблеми громадянського суспільства в Україні.  
Литвиненко О.В. (Одеса) Українознавчі дослідження в Польщі як чинник українсько-польського культурного та наукового 

співробітництва (90-ті роки ХХ ст.). 
Лошков Ю.І. (Харків) Проблеми генезису українського оперного театру в контексті культурологічних досліджень.  
Магеря О.П. (Київ) Українська національна самосвідомість як культурно-історичне явище. 
Маключенко В.І. (Острог) Діяльність українських культурно-освітніх закладів у Чехословаччині між двома світовими війнами. 
Мариняко Н.І. (Львів) З історико-культурної спадщини Житомира початку XX століття. 
Мєднікова Г.С. (Київ) Взаємовплив культурних і суспільних трансформаційних процесів у сучасній Україні. 
Мокренко А.Ю. (Київ) Державна символіка і громадянське суспільство. 
Мороз В.В. (Київ) Педагогічний процес як культурна діяльність: українознавчий аспект. 
Надольний І.Ф. (Київ) Культурна політика в структурі громадянського суспільства (теоретичний аспект). 
о. Гаваньо І.Я. (Дрогобич) Ментальність народу як визначальний чинник теоретико-методологічних засад розбудови 
громадянського суспільства в Україні. 
Пазяк Н.М. (Київ) Фольклор як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу. 

18 
Пилипенко В.Ю. (Одеса) Національна культура – важливий чинник формування та розвитку громадянського суспільства в 
Україні. 
Придатко Т.О. (Київ) Проблеми збереження культурних надбань (про знищення мистецьких творів). 
Рожнатовський Б.М. (Київ) Сучасні дифузійні процеси етнокультур та домінування української монодержавницької культури в 
період формування громадянського суспільства в Україні. 
Савченко І.В. (Київ) Українські нотні видання 1917-1923 рр. як науково-інформаційне джерело українознавства. 
Сердюк О.Г. (Київ) Духовний потенціал молодіжної субкультури як показник культурного рівня суспільства. 
Сіверс В.А. (Київ) Національна ментальність як перешкода до розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Соколовська К.М. (Київ) Просвітницький рух і його роль у відродженні української національної культури і мистецтва. 
Соломаха І.Г. (Чернігів) Проблеми істини у контексті українознавства. 
Солонська Н.Г. (Київ) Історія бібліотек України в контексті культурології (на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого). 
Старкова З.С., Ярещенко О.Т. (Одеса) Культурна політика в період формування громадянського суспільства в Україні. 
Степанченко Г.В. (Київ) Сучасна хорова культура України та її роль в розбудові громадянського суспільства. 
Фігурний Ю.С. (Київ) Вплив козацьких культурних традицій на процес становлення громадського суспільства в Україні у 
контексті українознавства. 
Фішер В.М. (Київ) Проблеми творчих пошуків сучасного українського естрадного мистецтва. 
Фомічова А.Г. (Одеса) Інтегративні стратегії пошуку теоретично-методологічних засад загальнообов`язкової мистецько-
культурологічної освіти в Україні. 
Фрідрік Я.О. (Дніпропетровськ) Музична культура Дніпропетровщини 60-х років XX ст.: історичний досвід та перспективи 
розвитку. 
Шамаєва К.І. (Київ) Культурологічний аспект педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України (на матеріалах 
Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського). 
Шкоріненко В.О. (Київ) Український танок та сучасні проблеми розбудови українського громадянського суспільства. 
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Щепакін В.М. (Харків) Культурно-мистецькі зв’язки України та Чехії впродовж XIX – початку XX ст. 
Якубова Т.А. (Київ) Суспільні відносини в Україні: історичний аспект (в контексті наукового дослідження історії фортеці Очаків). 
Янок С.В. (Київ) Екзистенційне світовідчуття у смисложиттєвих вимірах в українській філософській традиції. 
Секція 2. 
Словесність як відображення громадянських основ суспільного життя українського народу 
Керівники: Пономаренко А.Ю., Денисюк С.П. 
Секретар: Костянтинова С.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Бабич Н.Д. (Чернівці) Мова як засіб самоідентифікації людини з родиною і державою. 
Барабаш С.Г. (Кіровоград) Проблема громадянської тривоги в поетичному та публіцистичному мисленні Ліни Костенко. 
Вельбовець Г.Г. (Київ) Культура мовленевого спілкування як база формування громадянина України.  
Галащук А.Б. (Одеса) Елементи українознавства у викладанні української ділової мови. 
Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Роль козацького фольклору у розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Груба Т.Л. (Рівне) Роль мови у формуванні суспільно-активної особистості (збагачення словникового запасу школяра 
синонімічними формами). 
Денисюк С.П. (Київ) Громадянська спрямованість українського письменства як проблема сучасного українознавства. 
Єлісовенко Ю.П. (Київ) Культура мовлення в українських засобах інформації. 
Конєва Я.П. (Ольштин, Варшава) Міфологічні архетипи та їхня роль у міжнаціональній комунікації. 
Костянтинова С.В. (Київ) Парадигма суспільних функцій української мови (мовотворчий феномен українця) 
Кравченко-Дзондза О.Е. (Дрогобич) Мовно-культурні проблеми сучасного мовознавства. 
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Лазарєва В.Т. (Київ) Науково-літературний спадок П.Куліша у розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Матейко Р.М. (Тернопіль) Творча та громадська діяльність канадсько-української письменниці Ліди Палій. 
Медвідь А.М., Медвідь М.Ф. (Ірпінь) Роль української мови в реалізації ідеї громадянського суспільства. 
Наливайко С.І. (Київ) Давність назв Україна та українці. 
Офіцинський Р.А. (Ужгород) Сучасний Захід про мовнополітичну проблематику і пошуки національної ідентичності в 
незалежній Україні. 
Пахтунов О.С. (Київ) Біографічні видання української еміграції у контексті збереження українцями власної етнічної 
самобутності, 1914-1944 рр. 
Пилип`юк О.М. (Івано-Франківськ) Середньовічні трактати про поезію та їх вплив на розвиток літератури в Україні. 
Погребенник В.Ф. (Київ) Соборницький вектор М.Драгоманова - літературознавця. 
Пономаренко А.Ю. (Київ) Відображення національного світобачення в українських фразеологізмах. 
Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Мовний аспект розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Сачевська Л.Р. (Світловодськ) Мова як українознавство і її роль в розбудові громадянського суспільства. 
Тютюнник О.М. (Чернігів) Філософські засади розуміння суспільства П.Кулішем. 
Чукіна В.Ф. (Київ) Мовна картина світу українців, вираження у фразеологізмах. 
Южакова О.І. (Одеса) Деякі аспекти мовної проблеми в Україні: шляхи розв`язання. 
Яременко С.А. (Київ) Мовно-національна свідомість українців (на матеріалі часопису "Рада" за 1906 рік). 
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Секція ІІІ. 
Взаємодія громадських і державних інституцій, українознавчих центрів в реалізації ідеї громадянського суспільства в 

Україні 
Головують: Філіпчук Г.Г., Кононенко Т.П., Сніжко В.В. 
Секретар: Лавренчук І.І. 
Доповіді та повідомлення: 
Бойко І.С. (Одеса) Українська діаспора Австралії, як складова громадянського суспільства. Політичні та соціально-економічні 
проблеми розвитку. 
Бондаренко В.В. (Київ) Побудова громадянського суспільства в Україні у творчих уявленнях сучасної молоді. 
Волосова О.І. (Харків) Місце центрів українознавства в сучасному громадському житті. 
Губський С.І. (Київ) Роль структур громадянського суспільства в розбудові Збройних Сил України (історичний досвід та сучасні 
проблеми). 
Добробог Л.М. (Дніропетровськ) Соціальний захист Чорнобильців (за матеріалами УМВС в Дніпропетровській області). 
Донченко Є.В. (Київ) Культурологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні (на прикладі українсько-
французьких відносин). 
Дорошенко С.І. (Львів) На шляху до громадянського суспільства: осмислення наслідків політичного режиму радянських часів 
діячами міжвоєнної української еміграції у Франції. 
Дьолог О.С. (Харків) Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США та Канади. 
Журба М.А. (Київ) Проблеми громадянського суспільства і взаємини громадських організацій та державних інституцій в Україні 
у 20-х рр. ХХ ст. 
Кононенко М.П. (Київ) Роль  науково-природничих  товариств у  розбудові  громадянського  суспільства. 
Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми розбудови громадянського суспільства в дослідженнях вчених УВАН. 

22 
Мельников Д.О. (Вінниця) Молодіжні організації на шляху реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні: крок вперед, 
два кроки назад (історичний аспект). 
Мовчан М.А. (Донецьк) Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок: внесок в розбудову громадянського суспільства в 
Україні. 
Мороз О.Ю. (Львів) Розвиток місцевого самоврядування як чинник формування громадянського суспільства в Україні. 
о. Олег (Крупський) Участь Української греко-католицької церкви в розбудові громадянського суспільства в Україні.  
Петровський О. (Київ) Роль української інтелігенції у становленні громадянського суспільства. 
Плясецький О.В. (Київ) Громадянське суспільство і державні структури з регулювання національних відносин в Україні у 20-30-
х рр. ХХ ст. 
Романцов В.О. (Київ) Українська діаспора та теренах СНД та її зв`язки з Україною. 
Рябченко О.Л., Фесенко Г.Г. (Харків) Гендерна демократія і політика міст України. 
Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Національна еліта і становлення громадянського суспільства в Україні 
Сніжко В.В. (Київ) Українознавча ідея і націоналізм. 
фон Шталінберг О.П. (Київ) Внесок Українського Конгресового Комітету Америки у розбудову громадянського суспільства в 
Україні. 

23 
Секція ІV. 

Політичні, суспільно-економічні та правові аспекти формування громадянського суспільства в Україні 
Головують: Р.С.Дяків, .Масляк П.О., Васюта О.А. 
Секретар: Федоренко О.А. 
Доповіді та повідомлення: 
Акимович Є.О. (Одеса) Громадянське суспільство та держава. 
Баліченко С.П. (Макіївка) Особливості формування Я-КОНЦЕПЦІЇ України за умов глобалізації. 
Баранівський В.Ф. (Київ) Українознавство в системі політичної культури. 
Білоус А.А. (Горлівка) Особистість та суспільство: до постановки проблеми. 
Богданов М.І. (Київ) Громадянське суспільство – завершальний етап самоорганізації соціальної форми матерії. 
Бохан А.В. (Київ) Підприємництво в громадянському суспільстві. 
Брусиловська О.І. (Одеса) Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні та країнах Східної Європи: порівняльний 
аналіз. 
Васюта О.А. (Київ) Вирішення соціально-екологічних проблем – фактор становлення громадянського суспільства. 
Васюта С.І. (Київ) Екологічні пріоритети безпечного господарювання як чинник модернізації ідеології українського 
державотворення. 
Гобатюк Д.Л. (Київ) Медицина у громадянському суспільстві. 
Гринів О.І. (Львів) Права особи і права нації в процесі суверенізації України. 
Грищук А.В. (Київ) Збройні сили в громадянському суспільстві. 
Дяків Р.С. (Київ) Економічні засади формування громадянського суспільства. 
Карась А.Ф. (Львів) Дискурсивні особливості громадянського поступу в Україні. 
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Карпюк Г.І. (Київ) Творення високотехнологічного інформаційного середовища – важливий фактор розвитку економічних 
компетенцій громадянина України. 

24 
Кічук Я.В. (Ізмаїл) Формування правосвідомості майбутнього фахівця як передумови розбудови громадянського суспільства. 
Ланг Є.А. (Лисичанськ) Парламентські вибори як один з аспектів реалізації ідеї громадянського суспільства в Україні: досвід і 
проблеми. 
Лесіна Т.М. (Ізмаїл) Деякі аспекти соціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Лисова С.І. (Київ) Політична культура нового типу як відображення політичних відносин в розбудові громадянського 
суспільства в Україні. 
Лясота Л.І. (Одеса) Політична культура і трансформаційний процес в Україні (до проблеми взаємозв`язків). 
Масляк П.О. (Київ) Чи буде збудована нова "Берлінська стіна"? 
Медвідь Ф.М., Медвідь Я.Ф. (Ірпінь) Цивільний кодекс України як Конституція громадянського суспільства. 
Мельник І.А. (Львів) Українська політична нація: формування на засадах національного державотворення. 
Мілова М.І. (Одеса) Проблема ефективності політичних інститутів у становленні громадянського суспільства (досвід Болгарії). 
Моісєєва Н.І. (Харків) Ментальність та історичні особливості формування місцевого самоврядування на Слобожанщині. 
Мороз О.Я. (Київ) Чи може бути розбудоване громадянське суспільство в Україні в умовах неукраїнського інформаційного 
простору? 
Онищук В.М. (Одеса) Етносоціальні фактори кристалізації структур громадянського суспільства в Україні. 
Павленко І.А. (Київ) Формування громадянського суспільства в Україні та регіональні особливості – на прикладі Донецької 
області. 
Пахомов І.М. (Харків) Громадянське суспільство і адміністративна реформа. 
Пащенко В.І. (Київ) Моделі нормативного обгрунтування феномену громадянського суспільства. 
Понур Ю.С. (Київ) Правова демократична держава, громадянське суспільство і національна ідея: сучасні тенденції в Україні та 
світі. 
Пророк Г.В. (Київ) Правові відносини в громадянському суспільстві. 
Пятіна В.А., Євпатова Л.П., Мироненко В.І. (Одеса) Роль еколого-правової освіти в підготовці майбутніх фахівців. 

25 
Сворак С.Д. (Івано-Франківськ) Трансформація соціал-демократичних ідей в умовах становлення громадянського суспільства 
в Україні. 
Сисина О.І. (Дрогобич) Етнічні відносини на Львівщині в пострадянський період. 
Скаленко О.К. (Київ) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. 
Скальський В.В. (Луцьк) Елементи громадянського суспільства в Україні на початку ХХ століття: до генези Революційної 
Української партії. 
Сукачов В.В. (Дніпропетровськ) Політична культура чи політичні інститути? Дискусії щодо ролі державних інституцій у 
формуванні громадянського суспільства. 
Ткачук О.В. (Київ) Геополітичні аспекти у розвитку громадянського суспільства. 
Третяк О.А. (Дніпродзержинськ) Політична аргументація як чинник формування громадянського суспільства в сучасній 
Україні. 
Федоренко О.А. (Київ) Національна державність – передумова становлення українського громадянського суспільства. 
Цибуленко Г.В., Цибуленко Л.О. (Херсон) Основні чинники гальмування розбудови громадянського суспільства в Україні. 
Шмиголь М.Ф. (Одеса) Громадянське суспільство: українська реальність. 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
Досвід, проблеми та завдання українознавства 

в гуцульському регіоні 
(до 10-ліття філії НДІУ "Гуцульщина") 

Шкрібляк П.В. (Верховина) Десятиріччя діяльності філії "Гуцульщина" НДІУ МОН України: передумови необхідності створення, 
результати роботи., перспективи. 

26 
Відомості про виступаючих 

Абрам`юк Галина Йосипівна – заступник директора з виховної роботи гімназії № 5 м. Чернівців. 
Акимович Євген Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Одеського 
державного економічного університету. 
Алієва Л.О. – аспірант Державної академії керівних кадрів культури. 
Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, ректор Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Анопрієнко Михайло Романович – директор Трипільської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області. 
Антонович Євген Антонович – проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри етнодизайну, професор 
Інституту Реклами. 
Антонюк Валентина Геніївна – доктор культурології, в.о. професора кафедри сольного співу Національної музичної академії 
України ім. П.І.Чайковського, заслужена артистка України.  
Бабай Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства. 
Бабакіна Оксана Олексіївна – викладач української мови Харківського педагогічного коледжу, аспірант кафедри педагогіки 
Слов`янського державного педагогічного університету. 
Бабич Надія Денисівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури української мови 
Чернівецького національного університету. 
Баліченко Світлана Петрівна – аспірант Горлівського педагогічного інституту іноземних мов. 
Балюрко Віктор Степанович – в.о. доцента Житомирського факультету Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Бальоха Катерина Миколаївна – вчитель української літератури Українського гуманітарного ліцею при Київському 
національному гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка. 
Барабаш Світлана Григорівна – кандидат філологічних наук, професор Кіровоградського державного технічного університету. 
Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
слов`янської археології Інституту археології НАН України, завідувач відділу етнології НДІУ. 
Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії оборони України, 
академік Української академії політичних наук, академік Академії наук Вищої школи України, головний науковий співробітник 
Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України. 
Барладяну-Бирладник Василь Володимирович – доцент кафедри філософії Одеського національного університету ім. 
І.І.Мечникова. 
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Баяновська М.Р. – доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Полтавського інституту економіки і права. 

27 
Білан Тетяна Орестівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені І.Франка. 
Білоус Аліна Анатоліївна – аспірант Горлівського педагогічного інституту іноземних мов. 
Бітаєв Валерій Анатолійович – кандидат філософських наук, професор, проректор з наукової роботи Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. 
Бітаєва Оксана Валеріївна – аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Богдан Рімма Борисівна – аспірантка кафедри теорії та історії культури Київського національного університету культури і 
мистецтв. 
Богданов Микола Іванович – незалежний вчений. 
Божко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства. 
Бойко Інна Семенівна – кандидат політичних наук, доцент Одеської морської академії. 
Бойко Наталія Романівна – аспірант Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАН України. 
Бондаренко Володимир Володимирович – студент, Президент Студентської Ради Київського міського педагогічного 
університету ім. Б.Грінченка. 
Бохан Аліна Василівна – аспірант Київського національного університету ім. Т.Шевченка, директор департаменту Міжнародної 
економічної фундації. 
Брусиловська Ольга Іллівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного  
університету. 
Буряк Наталія Дмитрівна – старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. 
Г.Сковороди. 
Вакульчук Ольга Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду Національної 
бібліотеки України НАН України ім. В.Вернадського. 
Василенко Світалана Дмитрівна – доктор політичних наук, професор кафедри українознавства Одеської національної 
морської академії. 
Васюта Ольга Анатоліївна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Київського міжнародного 
університету. 
Васюта Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету. 
Ватаманюк Дмитро Михайлович – голова Всеукраїнського об`єднаного товариства "Гуцульщина", науковий співробітник філії 
"Гуцульщина" НДІУ. 
Ващенко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач Науково-методичним центром Київського міського 
педагогічного університету ім. Б.Грінченка. 
Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Вельбовець Галина Григорівна – викладач кафедри української філології для неспеціальних факультетів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  
Волосова Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського гуманітарного 
університету "Народна українська академія". 
Гавриленко Світлана Миколаївна – лектор-методист Центру "Українознавство", керівник клубу народознавства "Криниця" 
Центру творчості та дозвілля міської освіти м. Красноармійська Донецької області. 

28 
Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та 
архітектури. 
Гамаль Любов Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені І.Франка. 
Гапонова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії 
будівництва і архітектури. 
Гнатчук Оксана Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської 
державної медичної академії. 
Гнатюк Лариса Анастасіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії зарубіжної музики Національної 
музичної академії ім.П.І.Чайковського. 
Годенко-Наконечна Олена Петрівна – старший викладач кафедри українознавства Юридичної академії МВС (м. 
Дніпропетровськ). 
Голдун Людмила Іванівна – доцент кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету. 
Голець Марія Іванівна – науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного 
господарства. 
Гонтар Олександр Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії державності України Одеського 
юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС України. 
Гончаренко Олена Миколаївна – докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України. 
Горбатюк Дем`ян Лаврентійович – доктор медичних наук, професор, академік. 
Горбенко Кирило Володимирович – старший викладач Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного 
університету ім. І.І.Мечникова. 
Горенко-Баранівська Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу культури НДІУ МОН України, заступник 
голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство". 
Горинь Михайло Миколайович – Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. 
Гребенников Юрій Спиридонович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Миколаївського 
державного університету 
Грибіниченко Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри ділового українського мовлення Національної академії 
служби безпеки України. 
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Григорчак Ігор Михайлович – вчитель українознавства Українського гуманітарного ліцею при Київському національному 
гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка. 
Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор кафедри українознавства Львівського державного інституту 
фізичної культури. 
Грищук Анатолій Володимирович – капітан І рангу, магістр державного управління, заступник начальника факультету 
Національної академії оборони. 
Грон Вікторія Віталіївна – викладач історії та іноземної мови Черкаського професійного ліцею, пошукач Черкаського 
національного університету ім. Б.Хмельницького. 

29 
Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного 
університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" ім. Академіка Степана Дем`янчука. 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 
НДІУ. 
Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель методист Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області. 
Гуменний Олександр Дмитрович – директор Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області. 
Гуменюк-Сміх Світалана Володимирівна – вчитель Боківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., здобувач Прикарпатського 
університету ім. В.Стефаника. 
Гурбич Юлія Володимирівна – вчитель української мови та літератури Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи-
інтернату I-III ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлений батьківського піклування. 
Гуржій Андрій Миколайович – заступник міністра освіти і науки України. 
Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики 
Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. 
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії і практики управління освітою Київського 
міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. 
Даценко Петро Харитонович – в.о. доцента Житомирського факультету Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу літератури НДІУ. 
Добробог Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри укаїнознавства Юридичної академії МВС України 
(м. Дніпропетровськ). 
Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української і російської мов Одеського державного 
економічного університету. 
Довженко Валентина Іванівна – голова Державного комітету України в справах сім`ї та молоді.  
Донченко Євгенія Володимирівна – магістрант Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України. 
Дорошенко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська 
політехніка". 
Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного документоведення Національної 
академії внутрішніх справ України. 
Доцин Іван Васильович – директор видавничого центру “Водограй” м.Бровари Київської області. 
Дояр Лариса Василівна – викладач кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету. 
Драч Іван Федорович – голова Товариства "Україна і світ". 
Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор. 
Дроботенко Валентина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького 
національного університету. 
Дротенко Валентина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та українознавства 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка. 
Дурманенко Євгенія Аристархівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Волинського державного університету ім. 
Лесі Українки. 

30 
Дутчак Галина – головний спеціаліст Міністерства культури та мистецтв України. 
Дух Людмила Іванівна – старший викладач кафедри краєзнавства та культурології Харківського обласного науково-методичного 
інституту безперервної освіти. 
Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 
національного університету радіоелектроніки. 
Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, академік УАННП, заступник директора з 
наукових питань НДІУ. 
Дьолог Ольга Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства. 
Євпатова Лариса Петрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Одеського державного економічного 
університету. 
Єлісовенко Юрій Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка. 
Жебровський Борис Михайлович – начальник Головного управління освіти і науки м. Києва, заслужений працівник освіти. 
Железняк Неля Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних кадрів. 
Житков Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри народознавства та історії культури 
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. 
Жуковський Аркадій – доктор, президент НТШ у Франції. 
Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, академік НАН України, директор Інстиуту літератури НАН України. 
Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, доцент кафедри історії слов`ян та українознавства Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Заєць Іван – народний депутат України. 
Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" НДІУ. 
Зелінський Микола Юхимович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних факультетів 
Національного університету імені Тараса Шевченка. 
Іванський Роман Дмитрович – кандидат філологічних наук, начальник кафедри українознавства Юридичної академії МВС 
України (м. Дніпропетровськ). 
Івченко Лариса Василівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу формування музичного фонду Національної 
бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
Ідзьо Віктор Станіславович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету у Москві. 
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Ізваріна Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького інституту 
туристичного бізнесу. 
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 
теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ. 
Калашніков Вадим Федорович – кандидат мистецтвознавства, доцент, Голова Правління Київського обласного відділення 
Асоціації діячів естрадного мистецтва України, віце-президент АДЕМО. 

31 
Карась Анатолій Феодосійович – завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Карпюк Галина Іванівна – вчитель географії та економіки Українського гуманітарного ліцею при Київському національному 
гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка. 
Кириченко Раїса Степанівна – завідувач сектором фонду іноземної літератури Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського. 
Кирпінська-Якобсен Маргарета – кандидат юридичних наук, Данський Гельсінський Комітет. 
Кияк Богдан Романович – доктор еконоічних наук, завідлувач сектору фундаментальних досліджень та гуманітарних проблем 
Міністерства освіти і науки України. 
Кічук Ярослав Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних наук Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 
Кобилюх Василь Олексійович – філолог. 
Ковалюк Захарій Манолійович – активіст Всеукраїнського товарситва "Просвіта". 
Кожушко Євгенія Віталіївна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
Козілецька Тетяна Федорівна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Кокуленко Борис Григорович – викладач факультету менеджменту і туризму Київського університету туризму, економіки і 
права в м.Кіровограді. 
Колосова Наталія Анатоліївна – аспірантка кафедри теорії та історії культури Київського національного університету культури 
і мистецтв. 
Коляджин Наталія Омелянівна – викладач української мови та літератури Закарпатського угорського педагогічного інституту, 
аспірант будапештського університету ім. Етвеша Лоранта. 
Комінярська Ірина Миколаївна – викладач українознавства Кременецького гуманітарного педагогічного інституту ім. 
Т.Шевченка. 
Конєва Ярослава – викладач університету в Ольштині. 
Коновал Антоніна Іванівна – директор ЗОШ № 5 м. Обухова Київської області. 
Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор газети "Освіта". 
Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу екології етносу НДІУ. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української 
Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної 
асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ. 
Кононенко Тарас Петрович – кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Шевченка, 
завідувач відділом філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Коротєєва-Камінська Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу національної освіти 
НДІУ, Голова президії Асоціації українознавців "Україна та світове українство" міста Києва. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – старший науковий співробітник відділу культури НДІУ. 
Костюк Лариса Богданівна – викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені І.Франка. 
Костянтинова Світлана Володимирівна – науковий співробітник відділу мови НДІУ. 

32 
Коткова Марія Василівна – молодший науковий співробітник відділу культури НДІУ.  
Кравченко-Дзондза Олена Енеївна – викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І.Франка. 
Краснікова Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького 
національного університету. 
Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки України, 
Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товарситва "Знання" України. 
Кривчик Геннадій Георгійович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Придніпровської 
державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ). 
Кузнєцов Юрій Борисович – головний редактор газети "Освіта України". 
Кузнєцова Інна Володимирівна – Вчений секретар Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту 
політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ. 
Кучера Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Академії муніципального 
управління (м. Київ). 
Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва 
та архітектури. 
Кушерець Василь Іванович – кандидат філософських наук, доцент, голова правління Товариства "Знання" України. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий спіробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Ланг Євгеній Андрійович – викладач суспільних дисциплін Лисичанського педагогічного коледжу Луганського національного 
педагогічного університету ім. Т.Шевченка. 
Лаппо Віолетта Валеріївна – аспірант  кафедри теорії та методики дошкільної освіти педагогічного інституту Прикарпатського 
університету ім. В.Стефаника 
Лебідь Галина Василівна – завідувач кафедрою "Українознавство" Одеського національного морського університету. 
Леонтьєва Олена Іванівна – аспірант Київського національного університету культури і мистецтв. 
Лесіна Тетяна Миколаївна – викладач кафедри педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
Лисова Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна". 
Литвиненко Олена Володимирівна – аспірант кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. 
І.І.Мечникова. 
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Ліщук-Торчинська Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки.  
Лошков Юрій Іванович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Харківської державної академії 
культури. 
Лукаш Галина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології і культури Донецького 
національного університету. 

33 
Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. 
Лясота Людмила Іванівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Одеського державного економічного 
університету. 
Магеря Олег Петрович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного 
університету ім. М.Драгоманова. 
Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного 
університету "Острозька академія". 
Маломуж Микола Григорович – заступник голови Державного комітету України у справах релігії. 
Маргітич Катерина Євгенівна – викладач української мови при Закарпатському Угорському Педагогічному Інституті, пошукач 
кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів. 
Мариняко Наталія Іванівна – доцент кафедри камерного ансамблю і квартету Львівської державної музичної академії ім. 
М.В.Лисенка. 
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України. 
Масляк Петро Олексійович – доктор географічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, професор Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка, завідувач відділом геополітики та геостратегії НДІУ. 
Матейко Роман Михайлович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного 
господарства. 
Медвідь Алла Миколаївні – старший викладач кафедри мовних комунікацій і культурології Національної Академії ДПС України. 
Медвідь Марія Федорівна – студентка юридичного факультету Національної Академії ДПС України. 
Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної 
Академії ДПС України. 
Медвідь Ярослав Федорович – здобувач Національної Академії ДПС України. 
Мельник Ігор Андрійович – кандидат філологічних наук, професор Української академії друкарства. 
Мельников Дмитро Олександрович – кандидат історичних наук, доцент Вінницького коледжу менеджменту. 
Мержиївська Г.Ф. – викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва і архітектури. 
Мерімерін Олег Володимрович – директор ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Мєднікова Галина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного 
університету ім. М.Драгоманова. 
Мироненко Віктор Іванович – викладач кафедри правознавства Одеського державного економічного університету. 
Мілова Марія Іллівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант Одеської державної академії холоду. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної  педагогічної 
освіти. 
Мовчан Марина Андріївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії будівництва і 
архітектури. 
Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства. 
Мокренко Анатолій Юрійович – Народний артист України, професор Національної музичної академії України ім. 
П.І.Чайковського, провідний науковий співробітник відділу національної культури НДІУ. 

34 
Молчанова Алевтина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник  Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України. 
Мороз Владислав Володимирович – здобувач Інституту проблем виховання АПН України. 
Мороз Олексій Юрійович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська 
політехніка". 
Мороз Олексій Якович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських питань 
природознавства та екології Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. 
Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії державного управління 
при Президентові України, академік Академії наук вищої школи України, академік Української академії політичних наук. 
Наливайко Сергій Степанович – молодший науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ. 
Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ. 
Ніколаєва Алла Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного 
університету радіоелектроніки. 
Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської державної академії будівництва і 
архітектури.  
о. Гаваньо Іван Ярославович – викладач богослов`я і філософії Дрогобицької духовної семінарії, докторант Люблінського 
католицького університету. 
о. Олег (Крупський) – настоятель церкви Воскресіння Господнього. 
Овчаренко Світлана Володимирівна – доктор філософських наук, професор кафедри мистецтвознавства Інституту 
інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 
Олійник Фердинанд Сергійович – вчитель-методист з естетичних дисциплін школи-інтернату. 
Онищенко Олексій Семенович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, генеральний директор 
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор кафедри політології Одеського державного економічного 
університету. 
Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти. 
Офіцинський Роман Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного 
університету. 
Павленко Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук, провідний спеціаліст відділу політичної комунікації Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президенті України. 
Павличко Дмитро – поет. 
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Пазяк Надія Михайлівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. 
Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних 
досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
Паньков Анатолій Іванович – завідувач кафедри юридичної психології і педагогіки, проректор з навчальної роботи Одеської 
національної юридичної академії. 

35 
Пахомов Іван Микитович – доктор юридичних наук, професор, академік, завідувач кафедри правознавства Одеського 
державного економічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України. 
Пахтунов Олександр Сергійович – аспірант Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 
Пащенко Віктор Іванович – аспірант Інституту політичних на етнонаціональних досліджень НАН України. 
Пащенко Нінель Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Київського національного 
університету будівництва і архітектури. 
Петровський Олександр Іванович – оргскретар Міжнародної асоціації україністів. 
Пилип`юк Олег Мусійович – заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації, професор. 
Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської 
національної Академії зв`язку ім. О.С.Попова. 
Піскунова Світлана Володимирівна – лікар-педіатр Центральної дитячої полікліники м. Києва. 
Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської області. 
Плясецький Олександр Віталійович – аспірант кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного 
університету ім. М.П.Драгоманова. 
Погиба Людмила Георгіївна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділового українського мовлення 
Національної академії служби безпеки України. 
Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури 
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу літератури НДІУ. 
Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка, академік АН Вищої школи України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка. 
Пономаренко Аліна Юріївна – завідувач відділу мови НДІУ. 
Понур Юрій Сергійович – вчитель спеціалізованої школи № 29 м. Києва, член творчої групи кафедри українознавства 
Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. 
Потильчак Олександр Валентинович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії слов`ян і українознавства 
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Придатко Тамара Олександрівна – науковий співробітник відділу культури НДІУ. 
Приставська Олександра Ігорівна – магістр, вчитель української мови, літератури і українознавства Львівської середньої 
школи І-ІІІ ст. № 69. 
Пророк Ганна Василівна – директор департаменту Міжнародної економічної фундації. 
Пятіна Валентина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Одеського державного 
економічного університету. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка. 
Ріст Євген Васильович – голова Бучацького райкому профспілки працівників освіти (Тернопільська обл.). 

36 
Рогозіна Віолетта Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології і культури Донецького 
національного університету. 
Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Розвозчик Петро Ілларіонович – завідувач навчально-методичним кабінетом української мови і літератури Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Романцов Володимир Омелянович – професор КНКТД. 
Руденко Н. – директор Української гімназії в м. Сімферополі. 
Руденко Станіслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ). 
Рябченко О.Л. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та культурології Харківської державної академії 
міського господарства. 
Савойська Світлана Василівна – викладач кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Савченко Ірина Валентинівна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
Сазоненко Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ, заступник голови 
президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство". 
Салата Оксана Олексіївна – вчитель історії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному гуманітарному 
ліцею ім. Т.Шевченка, аспірант КНУ ім. Т.Шевченка. 
Сачевська Лариса Романівна – заступник директора навчально-виховного комплексу ; 4 м. Світловодська. 
Сворак Степан Дмитрович – доктор історичних наук, професор, перший проректор Прикарпатського юридичного інституту 
НАВС України з навчальної та методичної роботи. 
Святокум Оксана Євгеніївна – методист науково-методичної лабораторії з проблем правової освіти і громадянського 
виховання Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, здобувач кафедри педагогіки Харківського 
державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. 
Семашко Олександр Миколайович – доктор філософських наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Сергеєв Юрій Анатолійович – кандидат філологічних наук, Надзвичайний і повноважний посол України у Франції. 
Сергеєва Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач-методист Першого ВПУ КНТЕУ, науковий кореспондент 
ІПППО АПН України. 
Сергієнко Юрій Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства Східноукраїнського 
національного університету ім. В.Даля. 
Сердюк Олена Григорівна – аспірантка Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Сидоренко Микола Миколайович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та 
українознавства Буковинської державної медичної академії. 
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Сисина Олеся Іванівна – методист Координаційно-методичного центру відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської 
ради. 
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Сіверс Валерій Анатолійович – доктор філософських наук, професор, декан факультету ергономіки та дизайну Національного 
авіаційного університету. 
Скалацький В’ячеслав Миколайович – викладач кафедри філософії гуманітарних факультетів Національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Скаленко Олексій Карпович – президент Міжнародного фонду "Єднання", академік Міжнародної Академії інформатизації при 
ООН, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. 
Скальський Віталій Валерійович – студент історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 
Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, президент національної асоціації українознавців. 
Сметанська Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Київського національного 
університету будівництва і архітектури. 
Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, професор академік НАН України, завідувач відділу історії України 
середніх віків, директор Інституту історії України НАН України. 
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу екології етносу НДІУ. 
Соколовська Клавдія Михайлівна – кандидат історичних наук, докторант Київського національного університету культури і 
мистецтв. 
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділом аспірант Інституту політичних і 
етносоціальних досліджень НАН України. 
Соломаха Ірина Григорівна – асистент кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. 
Солонська Наталія Гаврилівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НБУ НАН України ім. 
В.Вернадського. 
Старкова Зоя Силівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського економічного університету. 
Старуїнова А.Л. – викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва і архітектури. 
Степаненко Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії. 
Степанченко Галина Василівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. 
Стремоухова Ірина Віталіївна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства. 
Сукачов Віктор Валерійович – аспірант кафедри політології історичного факультету Дніпропетровського національного 
університету, працює в Інформаційно-аналітичному агентстві "Регіон". 
Туташинський Василь Іванович – заступник начальника Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство". 
Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
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Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
Толстоухов Анатолій Васильович – кандидат філософських наук, Міністр Кабінету Міністрів України. 
Третяк Олексій Анатолійович – аспірант кафедри політології Дніпропетровського національного університету. 
Троянський Володимир Андрійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства 
Буковинської державної медичної академії. 
Тютюнник Олена Миколаївна – асистент кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. 
Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України. 
Удовиченко Володимир Петрович – міський голова м. Славутича. 
Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ. 
Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ. 
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
Ферій Наталя Василівна – вчитель історії, правознавства і українознавства Львівської середньої школи І-ІІІ ст. № 69. 
Фесенко Галина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської державної 
академії міського господарства 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, академік АПН України, провідний співробітник відділу національної 
освіти НДІУ. 
Фішер Володимир Михайлович – старший викладач кафедри режисури естради та масових свят Київського національного 
університету культури і мистецтв. 
Фомічова Алла Георгіївна – фахівець Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 
фон Шталінберг Ольга Петрівна – завідувач відділу міжнародних зв`язків НДІУ.  
Фрідрік Яніна Олегівна – директор дитячої музичної школи № 10 м.Дніпропетровська, здобувач кафедри теорії, історії та 
практики культури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Химинець В.В. – професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Цибуленко Геннадій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії державності України 
Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. 
Цибуленко Лариса Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії державності України Херсонського 
юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. 
Цимбалюк В.І. – кандидат педагогічних наук, заступник директора Сквирського ліцею Київської області. 
Чаус Андрій Дмитрович – аспірант кафедри теорії, історії та практики культури Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Чечітко Юрій Тимофійович – кандидат історичних наук. доцент кафедри українознавства Одеської національної морської 
академії. 
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу етнології НДІУ. 
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Чукіна Віталія Федорівна – вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею при Київському національному 
гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка. 
Шамаєва Кіра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор Національної музичної академії України ім. 
П.І.Чайковського. 
Шевченко Володимир Ісакович – доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету економіки та 
управління. 
Шевченко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри народознавства та історії культури Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. 
Шкоріненко Валерій Олександрович – викладач кафедри народної хореографії Київського національного університету 
культури і мистецтв. 
Шкрабалюк Тетяна Михайлівна – вчитель математики Українського гуманітарного ліцею при Київському національному 
гуманітарному ліцею ім. Т.Шевченка. 
Шкрібляк Петро Васильович – директор філії "Гуцульщина" НДІУ. 
Шманько І.І. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Шмиголь Михайло Федорович – кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії та культурології Одеського 
державного економічного університету. 
Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного мистецтва Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. 
Шутак Лариса Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської 
державної медичної академії. 
Щепакін Василь Михайлович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії музики та фортепіано 
Харківської державної академії культури. 
Щербакова Ольга Валеріївна – доцент кафедри українознавства, проректор Придніпровської державної академії будівництва 
та архітектури . 
Щербатюк Володимир Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії України Національної академії 
внутрішніх справ України. 
Южакова Олена Іванівна – старший викладач кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду. 
Яковлев Олександр Вікторович – здобувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Якубова Тетяна Анатоліївна – бібліотекар НБУ ім. В.І.Вернадського. 
Янок Світлана Вікторівна – аспірант кафедри гуманітарних дисциплін Київського національного університету культури і 
мистецтв. 
Яременко Світлана Андріївна –молодший науковий співробітник відділу мови НДІУ. 
Ярещенко Олександр Тимофійович – доцент кафедри української мови Одеського аграрного університету. 
Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, Вчений секретар НДІУ. 
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4.13. Програма українознавчого наукового форуму 2004 р. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України 
Міжнародна асоціація "Україна і світове українство" 

Товариство "Знання" України 
Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Г. Ващенка 

Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука 
Київський міський Будинок учителя 

 
 

ХІІІ щорічна Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ БУТТЯ НАРОДУ 

В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 

ПРОГРАМА 
 

21-22 жовтня 2004 р. 
 

Київ, Будинок учителя 
1 

 
ХІІІ щорічна 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

"Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 
 

Обговорюється проблема: 
 

Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу 
в системі українознавства 
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21-22 жовтня 2004 року 
 

Київ 
2 

Міжнародна науково-координаційна рада 
з проблем українознавства 
 
Кононенко П.П. (голова) 
Андрущенко В.П. 
Багров М. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 
Барабаш С.Г. 
Бача Ю. (Словаччина) 
Біланюк О.П. (США) 
Бойцун М. (В.Британія) 
Ващенко Л.М. 
Винар Л. (США) 
Верига В. (Канада) 
Горинь М.М. 
Гоян Я.П. 
Гунчак Т.Г. (США) 
Гуржій А.М. 
Гєбнер Р. (ФРН) 
Дончик В.Г. 
Дорошко Л. (Білорусь) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дубинський І.М. 
Дяків Р.С. 
Жебровський Б.М. 
Жуковський А. (Франція) 
Зязюн І.А. 
Згуровський М.З. 
Ідзьо В.С. (РФ) 
Калакура Я.С. 
Конєва Я. (Польща) 

Коноваленко О.С. 
Кононенко В.І. 
Кононенко Т.П. 
Кравченко Л. (Латвія) 
Кремень В.Г. 
Курас І.Ф. 
Кушерець В.І. 
Кьозбял Я. (ПНР) 
Лебединська Т.М. (Санкт-
Петербург) 
Лозинський А. (США) 
Лопушанська Г.В. 
Мадзігон І.С. 
Маломуж М.Г. 
МАРК ФОН ГАГЕН (США) 
МАРТИНЮК А.Г. 
Мельник Л.Ф. 
Мовчан П.М. 
Мокренко А.Ю. 
Ніколаєнко С.М. 
НІМЧУК В.В. 
Непорожня Н.О. (Литва) 
Олійник В.В. 
Онищенко О.С. 
Осколов П.В. 
Павличко Д.В. 
Панчук М.І. 

Пасемко І.П. 
Погрібний А.Г. 
Поляков М. 
Попович А.В. 
Руденко Н.І. 
Рудницький Л. (ФРН) 
Сазоненко Г.С. 
Свіженко В.О. 
Сергєєв Ю.А. 
Ситник К.М. 
Смолій В.А. 
Сохань П.С. 
Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Токар Л.К. 
Толстоухов А.В. 
Томенко М.В. 
Тронько П.Т. 
Удовенко Г.Й. 
Філіпчук Г.Г. 
Федоренко Є.В. (США) 
ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. 
ШЕВЧЕНКО В.І. 
Шкрібляк П.В. 
Щокін Г.В. 
Юхновський І.Р. 
Яворівський В.О. 
Ятченко А.Д.

3 
Організаційний комітет конференції 

Голова оргкомітету: Кононенко П.П. 
Заступники: Кононенко Т.П., Токар Л.К. 
Секретар    Ярошинський О.Б. 
Члени оргкомітету: Кушерець В.І., Мельник Л.Ф., Погрібний А.Г., Баран В.Д., Васюта С.І., Вельбовець Г.Г., Горенко-
Баранівська Л.І., Денисюк С.П., Мартинюк А.Г., Мельниченко О.А., Сніжко В.В., Наливайко С.І., Пономаренко А.Ю., Потапенко 
Л.Г., Рильський Г.В., Фігурний Ю.С., Шкрібляк П.В. 
Адреса оргкомітету: 
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства. Телефони: (044)   216-55-67, 216-57-07,  т/ф. 239-95-89   e-mail: 
info@rius.kiev.ua 

4 
Порядок роботи та регламент конференції: 
21 жовтня 2004 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції. 
10.00 - 16.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання.  
(доповіді – до 20 хв.) 
13.00 - 14.00 – перерва. 
16.00 - 18.00 – Пленарне засідання.  

(Конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, вул. Володимирська, 57) 
22 жовтня 2003 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

1000 - 16 00 – секційні засідання (виступи та повідомлення – до 10 хв.) 
(Київський  міський  Будинок вчителя) 
Секція І. Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні. (к. 103) 
Секція ІІ. Політичні, геостратегічні, соціально-економічні та етонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах 

сучасності.  (Молодіжний зал, ліве крило) 
Секція ІІІ. Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія? (Молодіжний зал – центр) 
Секція ІV. Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу.  (Велика вітальня)   
Секція V. Освіта та виховання як чинники формування цілісної особистості на засадах українознавства. (к. 314) 
Секція VІ. Мова як головний чинник національної ідентифікації.  (Молодіжний зал – праве крило) 

1300 - 1400 – перерва 
1600 - 1700 – підведення підсумків роботи конференції: звіти секцій, прийняття ухвал. 

(Молодіжний зал) 
Під час конференції відбудеться виставка-презентація науково-творчого товариства імені Василя Безкоровайного 

“Творчі здобутки з Криму”; виставка наукових видань Науково-дослідного інституту українознавства, Товариства 
“Знання” України, видавництва “Міленіум” та інших. 

5 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(21 жовтня 2004 р.) 
Доповіді: 
Кремень В.Г. (Київ) Вища освіта і наука – приоритетні сфери розвитку суспільства. 
Кононенко П.П. (Київ) До єдності – через багатоманітність. 
Андрущенко В.П. (Київ) Роль педагогічних кадрів у життєдіяльності суспільства. 
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Вишневський О.І. (Дрогобич) Системно-цілісний підхід до змісту виховання як передумова становлення гармонійної 
особистості. 
Гринів О.І. (Київ) Українська нація в історичному вимірі: постановка проблеми з погляду націології. 
Гуржій А.М. (Київ) Наукові засади розвитку української державності. 
Дробноход М.І. (Київ) Соціально-економічна система і формування громадянського суспільства. 
Дубинський І.М. (Київ) Академія дистанційної освіти в поширенні українознавчого знання. 
Думенко М.П. (Київ) Основні напрямки кадрової політики в умовах реформування Збройних Сил України. 
Жуковський А. (Франція) Світове українство у розвитку української державності. 
Ідзьо В.С. (Москва) Український націоналізм. Історико-філософський погляд з Росії. 
Калакура Я.С. (Київ) Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців. 
Кононенко Т.П. (Київ) Дистанційна освіта в соціокультурних процесах України ХХІ століття. 

6 
Курас І.Ф. (Київ) НАН України в сучасному політичному процесі. 
Кушерець В.І. (Київ) Товариство “Знання” – провідник кращих просвітянських традицій в незалежній Україні. 
Лебединська Т.М. (Санкт-Петербург) Україна і Санкт-Петербург. 
Любар О.О. (Кривий Ріг) Українська освіта і педагогіка у вихованні громадянина. 
НЕДЮХА М.П. (КИЇВ) УКРАЇНА ЯК СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ. 
Осколов П.В. (Чернівці) Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення. 
Павличко Д.В. (Київ) Українська національна ідея в теорії і житті. 
Панчук М.І. (Київ) Проблеми ідеології в розвитку суспільства. 
Руденко Н.І. (Сімферополь) Українознавство в освіті Кримської АР. 
Сазоненко Г.С. (Київ) Громадянськість у системі координат акмеологічної моделі ліцею. 
Сніжко В.В. (Київ) Міф в українознавстві. 
Томенко М.В. (Київ) Інформаційна політика як складова формування світоглядних цінностей українського народу. 
Удовенко Г.Й. (Київ) Проблеми розвитку законодавчого механізму захисту прав людини в Україні. 
Федоренко Є.В. (США) Шкільна Рада (США) в розвитку етнонаціональної самоідентифікації. 
Філіпчук Г.Г. (Київ) Національна педагогіка у формуванні  громадянського суспільства в Україні. 
Шевченко В.І. (Чернігів) Українознавство як методологія національного самопізнання. 
Шкрібляк П.В. (Верховина) Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, 
перспективи і проблеми. 

7 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(21 жовтня 2004 р.) 
Секція І. 

Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні 
Головують: Кононенко Т.П., Денисюк С.П. 
Секретар: Таровська О.А. 
Доповіді та повідомлення: 
Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) Роль етнонаціональних чинників у формуванні громадянської свідомості (на матеріалах 

Дніпропетровщини). 
Бабіч О.І. (Київ) Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави. 
Безотосний М.Т. (Полтава) Український голокост 1932-1933 років і Полтавщина. 
Васильєв Г.Ю. (Харків) Роль ЗМІ у формуванні взаєморозуміння між громадянами різних національностей України. 
Васильєва І.Г. (Харків) Етнонаціональні проблеми в державотворчому процесі України. 
Гайдай А.М. (Київ) Право інтелектуальної власності в Українській і міжнародній юрисдикції. 
Гай-Нижник П.П. (Дніпропетровськ) Приватні банківські та кредитні установи в Україні 1917-1918 рр. 
Глущенко К.В. (Ірпінь) Деякі аспекти забезпечення прав національних меншин в період відродження української державності в 

1917-1918 рр. (Центральна Рада). 
Губицький Л.В., Мельник Г.М. (Київ) Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матеріалами польських 

військово-польових судів 1919-1925 рр.). 
Деревінський В.Ф. (Київ) Висвітлення становища української нації в СРСР у статтях шістдесятників. 

8 
Добробог Л.М. (Дніропетровськ) Право людини на екологічну безпеку як чинник сталого розвитку регіону (за матеріалами 

Дніпропетровської області). 
Доценко В.О. (Ірпінь) Громадська ініціатива українського єврейства, чи витвір більшовицького режиму? До питання діяльності 

Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. 
Журба М.А. (Київ) Прокомуністичні громадянські об’єднання у поліетнічному селі України (20-30 рр. ХХ ст.). 
Івангородський К.В. (Черкаси) Теоретично-методологічні проблеми етнології в інтерпретації поняття "етносоціальні процеси". 
Кезля А.Л. (Київ) Права людини в поглядах М.П.Драгоманова. 
Клімагіна І.І. (Біла Церква) Правове забезпечення видатків місцевих бюджетів на соціальне забезпечення. 
Козанкевич О.М. (Польща) Стереотипи національних меншин. Дослідження студентів Західної України. 
Концур В.В. (Горлівка) Рух за комуністичну працю у призмі ідеологізації суспільства (1957-1964 рр.). 
Коротун О.В. (Горлівка) Проблеми поствоєнної юніонізації в Україні. 
Кузнєцова І.В. (Київ) Етичні засади формування політичної нації в Україні. 
Лебідь Г.В. (Одеса) Права людини в південному регіоні України. 
Мальцева С.В. (Черкаси) Культурний розвиток етноменшин в українському селі в 90-х роках ХХ ст. 
Мамонтов І.О. (Київ) Діяльність Антибільшовицького Блоку Народів у міжнародно-правовому полі у 40-х – 50-х роках ХХ 
століття. 
Михайлич О.В. (Київ) Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору. 
Мусієнко Г.І. (КИЇВ) Історіософія українського етнонаціоналізму. 
Петрищева О.М. (Київ) Співвідношення прав людини та прав націй в сучасній Україні. 
Пилипенко В.Ю. (Одеса) Національні меншини Півдня України: становище та перспективи розвитку. 
Підобід Р.М. (Київ) Конституційно-правові засади парламентаризму в Україні. 
Плясецький О.В. (Київ) Регулювання національних відносин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. 

9 
Покась В.І. (Полтава) Проблема людини в контексті соціально-економічних засад місцевого самоврядування в Україні. 
Причепій Є.М. (Київ) Проблема двомовності в контексті становлення української нації. 
Размєтаєва Ю.С. (Харків) Проблема насильства в контексті прав людини (до питання філософської рефлексії). 
Сахань О.М. (Харків) Проблеми прав людини в умовах трансформації політичної системи сучасної України. 
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Семко В.Л. (Київ) Проблема етнічних росіян України у програмах українських політичних партій пострадянськї доби: 
методологія вивчення питання. 

Сисин О.І. (Дрогобич) Етноконфесійні процеси на Львівщині: їх прояви та вплив на етнічну історію регіону (друга половина 
ХХ ст.). 

Скальський В.В. (Луцьк) Політичні процеси на українських наддніпрянських землях початку ХХ століття: партійний вимір. 
Таровська О.А. (Київ) Не опинитись у стані окличної крапки (методологічний погляд на проблему людини в системі 

українознавства). 
Таровський Є.С. (Київ) Аксиологічне значення ідеальних конструктів соціальних теорій. 
Удовенко Г.Й. (Київ) Про стан та перспективи законодавчого забезпечення етнонаціональної політики в Україні. 
Федотова О.О. (Київ) Цезура друкованих видань в Україні радянського періоду (80-ті роки ХХ ст.). 
Цибуленко Г.В. (Херсон) Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ-
ХХІ ст. 
Якубова Т.А. (Київ) Зміни етнічної будови людності фортеці Очаків та Південно-Західного Причорномор’я в 70-80-х роках ХVІІІ 
ст. 
Ятищук О.В. (Тернопіль) Етнічні меншини Тернопілля: історія та сьогодення. 
Ятченко А.Д. (Київ) Роль видавництв у розвитку гроадянської свідомості. 

10 
Секція ІІ. 
Політичні, геостратегічні, соціально-економічні та етонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах 

сучасності 
Головують: Васюта С.І., Фігурний Ю.С., Сніжко В.В. 
Секретар: Федоренко О.А. 
Доповіді та повідомлення: 
Баліченко С.П. (Макіївка) Вплив всесвітніх процесів об’єднання на формування ідентичності України як суб’єкта міжкультурної 
комунікації. 
Богданов М.І. (Київ) Демографічна катастрофа в Україні. 
Васютинський В.О., Калачнікова Л.М. (Київ) Партійно-ідеологічні ніші в політико-семантичному просторі сучасного 
українського суспільства. 
Вилко В.М. (Київ) Можливості використання досвіду морально–психологічного забезпечення збройних сил США в умовах 
сучасного стану реформування Збройних Сил України. 
Гриб О.І. (Тернопіль) Громадсько-політична діяльність та наукова спадщина О.Барвінського. 
Губай М.В. (Київ) Українська інтелектуальна еліта: характер і особливості світоглядних принципів. 
Данилюк-Кульчицька О.П. (Київ) Перспективи досліджень свідомісних та соціокультурних вимірів життєдіяльності українців у 
Словаччині. 
Донченко Є.В. (Київ) Стан України в глобальних процесах сучасності. 
Древніцький Ю.Р. (Тернопіль) Суспільно-політична діяльність Володимира Старосольського. 
Журавська О.В. (Ірпінь) Освіта як засіб забезпечення реалізації інтересів українського народу в умовах глобалізації. 
Євсюкова Н.В. (Горлівка) Профспілки і страйковий рух України у політичному вимірі (1991-2000 рр.). 
Кірдан О.П. (Умань) Дослідження проблем відносин колективної власності в економіці України та формування функцій 
відповідального власника, господаря, працівника. 

11 
Кліш А.Б. (Тернопіль) Роль Кирила Студинського у дослідженні національного відродження на західноукраїнських землях. 
Кондиріна А.Г., Марченко О.А. (Київ) Національні стратегічні моделі економічного мислення українців. 
Кунченко-Харченко В.І., Трухан О.В. (Черкаси) Етнопсихологічний фактор у формуванні стратегії міжнародних відносин: 
Україна – Схід, Україна – Захід. 
Кунченко-Харченко В.І., Смоляр А.О., Смоляр О.А., Дмитренко М.І., Трубін Ю.Ю. (Черкаси) Українські миротворці. Місії 
миру чи престижу? 
Кучеренко Ю.А. (Одеса) Вплив менталітету на ділові культури світу: міфи та реальність. 
Линник І.В. (Київ) Роль культури, як регулятора соціально-економічних відносин. 
Лісовська В.С. (Київ) Забезпечення національних інтересів України в процесі інтеграції в глобалізовану світову економіку: 
еколого-правові аспекти. 
Лоліна Н.А. (Київ) Традиція – шлях сучасного суспільства. 
Максимів Л.І. (Львів) Державне регулювання природоохоронної діяльності України в контексті вимог сталого розвитку та його 
витратні характеристики. 
Маршавін Ю.М. (Київ) Особливості зародження і еволюції ринку праці в Україні. 
Мартинюк А.Г. (Київ) Українознавство – евристичний засіб національно-державного будівництва. 
Мельник І.А. (Львів) Національне відродження в процесі утвердження суверенітету України. 
Мілова М.І. (Одеса) Міцна держава як чинник забезпечення національних інтересів у сучасних глобальних процесах (на 
прикладі України та Болгарії). 
Мороз О.Я. (Київ) Україна в контексті світової глобалізації, становлення інформаційної цивілізації. 
Ніколаєва Н.Б. (Київ) Пенсійне законодавство в контексті державної соціальної політики України на початку ХХІ століття. 
Онищук В.М. (Одеса) Етносоціальна політика як чинник формування української політичної нації. 
Офіцинський Р.А. (Ужгород) Лазаренківщина (1996-1997 рр.) та її міжнародний відгомін. 

12 
Понур Ю.С. (Київ) Тенденції історико-політичного розвитку Української держави: глобальні та регіональні процеси сучасності. 
Сало А.Я. (Київ) Місце та значення Корсунь–Шевченківської битви серед операцій Великої вітчизняної війни (до 60–річчя 
визволення України). 
Соловій І.П. (Львів) Національна лісова політика в контексті глобалізаційних процесів сучасності. 
Ткачук О.В. (Київ) Геостратегічні інтереси Української держави в чорноморському регіоні. 
Толста С.А. (Київ) Систематизація юридичної термінології як чинник демократизації українського суспільства. 
Федоренко О.А. (Київ) Етнонаціональний ідеал української геостратегії. 
Федоренко О.А., Самоха Г. Е.-З. (Київ) Генетична та духовна спадковість – основоположний аспект українознавчих 
геополітичних досліджень. 
Фігурний Ю.С. (Київ) Етнонаціональні інтереси українського народу в глобальних процесах сучасності в українознавчому 
вимірі. 
Фісун А.О. (Керч) Формування інфраструктури інноваційної галузі в Україні. 
Чуйко І.С. (Тернопіль) Економічна діяльність Євгена Олесницького. 
Шаглі В.О. (Одеса) Зростання ролі політичної відповідальності у забезпеченні національних інтересів України. 
Ярошинський О.Б. (Київ) Важливість та перспективи української національної ідеї в сучасному державотворчому процесі. 
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13 
Секція ІІІ. 

Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності: протистояння чи взаємодія? 
Головують: Горенко-Баранівська Л.І. 
Секретар: Семенюченко О.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Алієва Л.О. (Київ) Соціологічні аспекти професійного мистецтва і взаємодія з етнонаціональними цінностями. 
Андріяшко В.Д. (Київ) Формування і розвиток Київської школи художнього текстилю в контексті європейської мистецької 

традиції ХХ ст. 
Андрущенко І.С. (Київ) Вплив дзен-буддистської релігійної культури на формування світогляду українського козацтва на 
прикладі народного малярства. Народна картина “Козак Мамай” як феномен індоєвропейської культури. 
Баяновська М.Р. (Ужгород) Українознавство в контексті розвитку культур національних меншин Закарпаття. 
Безкоровайна М.С. (Сімферополь) Презентація дванадцяти “Українських думок” для скрипки і фортепіано видатного 
українського композитора Василя Безкоровайного (1880-1966). 
Безкоровайний Б.М. (Сімферополь) Пам’яті Василя Безкоровайного (до 125-річчя від дня народження видатного українського 
композитора та культурно-громадського діяча В.В. Безкоровайного (1880-1966)). 
Береза Р.П. (Львів) Християнська мораль у системі поглядів Памфіла Юркевича. 
Богуцька О.А. (Сімферополь) Крим: міжетнічні стосунки в музичному мистецтві. 
Бохан А.В. (Київ) Підприємництво у сфері українського вжиткового мистецтва. 
Глущук Т.М. (Київ) Тенденції розвитку української фортепіанної педагогіки останньої третини ХХ ст. 
Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому 
фольклорі. 

14 
Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Парадигми національної культури в системі українознавства. 
Гуральник Н.П. (Київ) Львівська фортепіанна школа в контексті розвитку музичної педагогіки України ХХ ст. 
Гусарчук Т.В. (Київ) Актуальні проблеми української музикології в сфері українознавства. 
Дементьєва В.В. (Краматорськ) Українська православна церква: розкол доби межичасся. 
Дзюба М.Т. (Київ) Релігійний чинник в системі загальнолюдських цінностей особистості військовослужбовця Збройних Сил 
України. 
Доценко О.Л. (Київ) Молодіжна субкультура та романтизація наркоманії (аспект лінгвістичного впливу). 
Дуда Н.М. (Львів) Білінгвізм та бікультурність в Україні. 
Дяків Р.С. (Київ) Художні промисли України: спорідненість мистецтва й економіки. 
Єлісовенко Ю.П. (Київ) Журналістикознавчі аспекти мистецької україністики. 
Завалко К.В. (Київ) Основні етапи становлення української скрипкової школи. 
Ігнашкіна Т.Г. (Київ) Проблеми викладання дисциплін “Сценічна мова” та “Словесна дія” у вищих навчальних закладах України. 
Ізваріна О.М. (Донецьк) Особливості розвитку архівної справи в Україні середини ХІХ ст. (на прикладі творчості відомого 
культурно-громадського діяча, композитора та фольклориста Петра Сокальського: 1832-1887). 
Кавунник О.А. (Ніжин) З історії та сьогодення мистецького Ніжина. 
Калашников В.Ф. (Київ) Самоаналіз власної режисерської творчості українського театру корифеїв як засіб наукового пізнання 
секретів процесу створення і функціонування сценічного образу (на прикладі творчості М. Кропивницького, М. Старицького, П. 
Саксаганського, М. Садовського). 
Карпенко І.П. (Київ) Загальнолюдські цінності в умовах переходу до інформаційного суспільства. 
Кириченко Р.С. (Київ) Тарас Шевченко і Франція: до історії франко-українських культурних взаємин. 
Кузенко П.Я. (Івано-Франківськ) Хрест як сакральний символ і художньо-естетичний знак у народному мистецтві Карпат. 
Кучера Т.М. (Київ) Взаємозв’язок загальнолюдського та національного в розвитку культури. 

15 
Лар’яновський І.С. (Одеса) Цінності як соціокультурні константи людського буття: етнонаціональні та глобальні аспекти. 
Лебідь Г.В. (Одеса) Етнонаціональні і загальнолюдські культурні цінності в контексті історичного минулого і сучасності. 
Лисова С.І. (Київ) Розвиток творчих методів навчання у студентів з особливими потребами як спосіб формування нової 
ціннісної системи особистості. 
Лучканин С.М. (Київ) Українська філологія в Клужському університеті ім. Бабеша-Боляй (Румунія). 
Макар М.Ф. (Київ) Духовна спадщина Православної церкви в Україні. 
Маключенко В.І. (Острог) Відображення культурного життя на Україні в першій половині ХХ ст. в романі У.Самчука “На білому 
коні”. 
Морозова В.О. (Київ) Українське мистецтвознавство у світогляді людей. 
Москалець О.В. (Київ) Українська одисея Леоніда Собінова (1872-1934). 
Найда В.Ю. (Хмельницький) Вокальна хорова школа Поділля в культурному поступі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Намакштанська І.Є. (Донецьк), Новикова Ю.М. (Макіївка) Компаративне вивчення студентами Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури української національної культури. 
Невшупа Г.М. (Одеса) Деякі аспекти проявів національної ментальності в сучасній естрадній пісні. 
Овчарук О.В. (Київ) Формування теоретичних засад музичної освіти в Україні на початку ХХ ст. 
Пискач Л.А. (Київ) Національні традиції в діяльності музикантів-виконавців української еміграції другої половини ХХ ст. 
Погребенник В.Ф. (Київ) Українське патріотичне “соборництво” в літературі другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 
Пономаревська О.І. (Ніжин) Народний іконопис північно-східного Полісся ХІХ ст. як один із аспектів вивчення духовної 
культури українців. 
Ромашко О.О. (Одеса) Ціннісні розколи в українському суспільстві: політико-комунікативний аспект. 

16 
Рудчук Ю.А. (Київ) Проблеми української мистецької творчості в Російській імперії другої половини ХVІІІ – першої половини 
ХІХ ст. 
Саранча Г.В. (Тернопіль) Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та вклад її представників у розвиток 
та збереження української національної культури. 
Семашко О.М. (Київ) Етнокультура й культурна політика в Україні. 
Семенюченко О.В. (Київ) Етнопсихологічні особливості розвитку національної культури у сфері українознавства. 
Соколовська Г.М. (Одеса) Загальнолюдське та національне у народній культурі. 
Соломаха І.Г. (Чернігів) Особливості інтерпритації загальнолюдських цінностей у філософії Іоаникія Галятовського. 
Татарин Я.Г. (Івано-Франківськ) Аксіологічні аспекти взаємовідношення національного та загальнолюдського в філософії. 
Федунь М.Р. (Івано-Франківськ) Національний струмінь у щоденникових записах та спогадах Марка Черемшини про І.Франка 
як вияв самобутності письменника. 
Фесенко Г.Г. (Харків) Етноетика та універсастська макроетика в українознавстві. 
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Черній А.М., Ятченко В.Ф. (Київ) Історичні форми самосвідомості в духовній культурі українців. 
Швед З.В. (Київ) Роль релігійного фактору у формуванні етнонаціональних цінностей. 
Шевчук А.С. (Київ) Проблема актуалізації українських музично-хореографічних традицій в сучасному культурно-освітньому 
просторі. 
Шульгіна В.Д. (Київ) Українська музична культура в умовах розвитку процесів глобалізації.  
Юдова-Романова К.В. (Київ) Український театр та його системні зв’язки з етнонаціональними цінностями. 
Яковлєв О.В. (Київ) Книговидавнича діяльність в умовах ринкових відносин НЕПу в Україні. 
Ярещенко О.Т. (Одеса) Космологічний характер взаємовпливів світової і української національної культур. 

17 
Секція ІV. 

Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу 
Головують: Калакура Я.С., Токар Л.К., Наливайко С.І. 
Секретар: Краснодемська І.Й. 
Доповіді та повідомлення: 
Бабай Л.В. (Харків) Сучасні погляди на історичне минуле України. 
Бальоха К.М. (Київ) Науково-світоглядні проблеми самопізнання українського народу. 
Баран В.Д. (Київ) Етнічні та державотворчі процеси на українських теренах в часи утворення Київської Русі. 
Бережинський В.Г. (Київ) До питання про ополчення міст Стародавньої Русі. 
Бойко Н.Р. (Київ) С. Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності. 
Буяшенко В.В. (Київ) Національна самосвідомість українців: проблема самоідентифікації. 
Волос О.В. (Миколаїв) Господарська діяльність Миколи Аркаса як одна з малодосліджених сторін його життя. 
Головацька О.Я. (Таврія) Проблеми духовності українців Канади в 50-ті роки ХХ ст. 
Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Ідея соборності України в українознавчих дослідженнях на рубежі ХІХ-ХХ століть. 
Гонтар Т.М. (Тернопіль) Роль українців-переселенців з Польщі у збереженні національної самосвідомості народу. 
Горбань Т.Ю. (Київ) Українознавчі дослідження в системі наукових закладів України 1918-1928 рр. 
Грицюк В.М. (Київ) Значення дослідження прадавньої історії України для самопізнання українського народу. 
Грищенко В.О. (Київ) “Велесова книга” – нові круги пізнання. 
Грон В.В. (Черкаси) Стан вітчизняної історичної науки 30-х рр. в оцінках українських істориків 70-х рр. (радянська Україна-
діаспора). 

18 
Губський С.І. (Київ) Проблема збереження національної самосвідомості інтернованих вояків Армії УНР на сторінках журналу 
“Табор” (1921-1939 рр.). 
Гулай В.В. (Львів) Етнічна самосвідомість як чинник гармонійного розвитку етносу.  
Денисюк С.П. (Київ) Проблема національної самобутності української літератури як предмет осмислення сучасного 
українознавства. 
Дорошенко С.І. (Львів) Українська та французька національна ментальність: спроба порівняльного аналізу емоційного вияву 
політичного. 
Завадська-Пономаренко В.В. (Київ) Поетичне світобачення українців у колисковій пісні. 
Зінов’єва Т.А. (Одеса) Символіка та семантика українського вертепу. 
Іванченко В.В. (Київ) Історичний феномен о. Хортиця і Запорозького краю в бутті українського народу. 
Качкан В.А. (Івано-Франківськ) Діяч високої офіри: українознавство Богдана Бори. 
Квасюк Л.В. (Острог) Літургійне дійство: спроба інтерпретації з позицій християнського світогляду, засад сучасної епохи та 
ментальних особливостей українського етносу. 
Кононенко М.П. (Київ) Розвиток українознавства як науки. 
Кравченко М.І. (Чернігів) Політологічний аспект змісту українознавства. 
Краснодемська І.Й. (Київ) Дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства вченими української діаспори (20-
50 рр. ХХ ст.). 
Лазарєва В.Т. (Київ) Історичні, мовні та літературні дослідження П.Куліша в розвитку самопізнання українського народу. 
Лєбєдєва О.В. (Київ) Подолання  старих стереотипів –  необхідність для формування повноцінної нації. 
Мазур А.Г. (Чернігів) Світоглядні візії П. Тичини: українознавчий аспект. 
Мазур М.М. (Жашків) Вплив видатних людей жашківщини 
Макушинська Г.П. (Запоріжжя) Роль та співвідношення основ народної мудрості та холістичної філософії науки в умовах 
глобалізації. 
Мараєва В.В. (Київ) Повітряні сполучення між Україною та Західною Європою у 1918-1919 рр. 

19 
Мафтин Н.В. (Івано-Франківськ) Антеїзм як світоглядна основа новелістичного мислення В.Стефаника, Г.Косинки, А.Головка. 
Мельник А.І. (Чернігів) Проблема законів історії в українській філософській думці ХІХ століття. 
Міщенко І.І. (Київ) Буковинська книга І половини ХХ ст. 
Моісєєва Н.І. (Харків) Ментальні особливості слобожан. 
Мошкола М.І. (Київ) Історична сутність торговельних зв’язків України. 
Нагірняк О.Р. (Київ) Українознавчий науковий доробок Івана Каманіна. 
Ніс В. (Київ) Національний розвиток з погляду квантової медицини. 
Новак О.В. (Рівне) Протистояння поглядів народовців та москвофілів Галичини та етногенез українського народу. 
Пахтунов О.С. (Київ) Видавнича діяльність української еміграції, 20-30-ті рр. ХХ ст. Біографічні серії. 
Песчаний О.О. (Київ) Українці Австрії і Україна в 90-х рр. ХХ ст. 
Петриченко К.В. (Київ) Передумови та причини виникнення отаманського руху в Україні в роки Національно-визвольної 
революції 1917-1921 рр. 
Рибак О.В. (Чернігів) Екзистенційно-гуманістична тенденція в українознавстві на рубежі ХІХ-го-ХХ-го століть. 
Рябоненко А.П. (Київ) Національна самосвідомість українців: генеза і статус. 
Селезньова Т.Б. (Славутич) Українознавча основа антропології Д.Туптала (св. Д. Ростовського) 
Середенко О.Г. (Одеса) Духовна культура як засіб самопізнання та самотворення українського народу. 
Сімперович В.М. (Київ) Національно-демократичний рух за суверенітет і незалежність України на рубежі 80-90-х рр. ХХ ст. 
Історіографія. 
Склярова О.М. (Київ) Українознавча проблематика в виданнях українських часописів ІІ пол. ХІХ ст. (на прикладі часопису 
“Київська старовина”). 
Соколова Л.С. (Одеса) Проблеми національно-духовного відродження: історія та сучасність. 
Сокульський А.Л. (Запоріжжя) Козакування і раннє козацтво: процес виникнення та еволюція. 

20 
Солдатенко В.Ф. (Київ) Революційні події 1917-1920 років в Україні: до методології наукового відтворення. 
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Степаненко Л.М. (Київ) Міжнародні відносини Української Козацької держави. 
Сушко В.А. (Харків) Взаємодія народних і догматично-православних вірувань (за матеріалами поховальної обрядовості 
українців Слобожанщини). 
Терпиловський Р.В. (Київ) Проблеми формування культури слов’ян в контексті етносоціальних процесів на території України. 
Токар Л.К. (Київ) Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань. 
Топальський В.Л. (Київ) Можливі шляхи пересування давньоруського війська. 
Харченко А.П. (Київ) Гетьман Сагайдачний – воїн державотворець. 
Цицалюк Н.М. (Харків) Науково-світоглядний вимір проблеми індоєвропейської епохи в етнічній історії українців. 
Шакун Н.В. (Чернігів) Особливості тлумачення історії в українській класичній філософії. 
Шевченко С.І. (Кіровоград) Письменники-уродженці Центральної України в еміграції у слов’янських країнах у ХХ ст. 
Чепурна О.В. (Кривий Ріг) Загублена українська людина у творчості шістесятників (на матеріалі прози Г.Тютюнника). 

21 
Секція V. 

Освіта та виховання як чинники  формування цілісної особистості  на засадах українознавства 
Головують: Філіпчук Г.Г., Вельбовець Г.Г., Сазоненко Г.С. 
Секретар: Крижанівська В.П. 
Доповіді та повідомлення: 
Атрощенко Т.О. (Мукачево) Виховні аспекти цілісного педагогічного процесу у вищій школі. 
Баранівський В.Ф. (Київ) Національно-патріотичне виховання військовослужбовців в системі гуманітарного розвитку Збройних 
Сил України. 
Безбах В.Г. (Київ) Сучасний стан та напрямки покращення підготовки фахівців виховної роботи Збройних Сил та інших 
військових формувань України. 
Білик А.Ю. (Київ) Розвиток вищої військової освіти України в повоєнний період (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. 
ХХ ст.) 
Бодрик Н.В. (Біла Церква) Формування здорового способу життя засобами українознавства. 
Божко Н.М. (Харків) Дослідження української ментальності як частина виховання національної еліти. 
Бондаренко Г.Б. (Київ) Формування світогляду майбутнього генерал-хорунжого УПА (Романа Шухевича – Тараса Чупринки). 
Борейко О.М. (Житомир) Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
Бусол Л.М. (Київ) Висвітлення теми “Українська діаспора” в контексті шкільних дисциплін. 
Бухнієва О.А. (Болград) Духовно-етичне виховання особи засобами мистецтва (на прикладі сукупного міфологічного 
біблейського змістовного континууму образу Тараса Бульби в повісті М. Гоголя і опері М. Лисенка). 
В’юннік О.В. (Київ) Значення морально–психологічного впливу на особовий склад для успішного виконання задач Керченської 
десантної операції 1943 р. 

22 
Вельбовець Г.Г. (Київ) Формування громадянськості як основи курсів підвищення кваліфікації учителів українознавства.  
Вербицький В.В., Воронова Г.І. (Київ) Роль ландшафтів у формуванні духовності українців. 
Вечерок Т.В. (Херсон) Зміст та технологія використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників. 
Гайда Л.А. (Кіровоград) Формування громадянсько-патріотичних якостей особистості при вивченні українознавчих спецкурсів 
на основі регіональної історії. 
Галащук А.Б. (Одеса) Формування громадянської позиції студентів на заняттях  з української мови. 
Герасименко М.В. (Київ) Підготовка офіцера–патріота у військово–навчальних закладах України в період боротьби за 
державність (1917–1920 рр.). 
Герасимова Е.М. (Чернігів) Статус освітньо-економічного процесу в українознавстві. 
Голдун Л.І. (Херсон) Шляхи формування цілісної особи громадянина України. 
Горова О.О. (Київ) Етнічна ідентичність підлітків. 
Гуменний О.Д. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Розбудова української національної школи сільського типу на сучасному етапі. 
Гуменна Л.С. (Красна Слобідка, Київ. обл.) Сільська школа як осередок збереження і розвою культурної спадщини предків. 
Данилова Г.С. (Київ) Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу. 
Добровольська К.П. (Одеса) Формування цілісної особи громадянина України на матеріалі різномовної поезії.  
Дояр Л.В. (Кривий Ріг) Освіта УСРР та її роль у денаціоналізації українського народу (на матеріалах першої половини 20-х рр. 
ХХ ст.) 
Дух Л.І. (Харків) Громадянська освіта та виховання учнівської молоді. 
Зеленчук І.М. (Верховина) Атестатні проекти (матури) з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини. 
Зеленчук Я.І. (Верховина) Екологічна освіта та виховання на уроках українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах 
Гуцульщини. 

23 
Зембінська Т.М. (Харків) Роль українознавства у вихованні громадянина України. 
Іваник Г.С. (Київ) Роль позитивного мислення при формуванні цілісної особистості у підростаючого покоління українців. 
Ільїна Н.О. (Макіївка) Психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на уроках 
української мови та літератури. 
Карпюк Г.І. (Київ) Економічні компетенції випускника як чинник самореалізації. 
Клименко В.С. (Київ) Проблема гуманістичних засад військового виховання: політологічний аспект. 
Коп’юк І.О. (Київ) Формування особистості у сфері української мистецької освіти. 
Коренева С.І. (Київ) Інтеграція валеологічних та мистецьких чинників у формуванні особистості громадянина України.. 
Корчова Г.Л. (Київ) Проблема статевого виховання в системі формування цілісної особи громадянина України. 
Крижанівська В.П. (Київ) Роль системи управління в закладах освіти у формуванні громадянської свідомості поколінь. 
Кузенко О.Й. (Івано-Франківськ) Соціально-історичні умови розвитку шкільництва в Галиччині кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Кузьменко В.В. (Херсон) Навчально-методичне забезпечення учбового процесу в загальноосвітніх школах України у повоєнні 
роки. 
Кучеренко С.В. (Одеса) Теорія і практика формування  національної свідомості студентів. 
Лавриш І.М. (Київ) Українознавчий аспект у формуванні морально-етичних позицій засобами циркового мистецтва. 
Лаппо В.В. (Івано-Франківськ) Етнопедагогічні чинники активізації українознавчого компоненту в роботі з дошкільниками. 
Лебедєва А.В. (Київ) Формування полікультурної свідомості особистості. 
Левицька Н.М. (Київ) Освіта та виховання у вузах України рубежу ХІХ-ХХІ століть як чинник формування цілісної особистості 
(порівняльна характеристика). 
Литвиновський Є.Ю. (Київ) Психолого–педагогічні умови ефективності виховної роботи в Збройних Силах України. 

24 
Мазур Л.О. (Львів) Ціннісні орієнтації в освіті та їх вплив на умови виживання українського етносу. 
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Малевич Л.Д. (Рівне) Українознавчі дисципліни у вищих навчальних закладах в контексті приєднання України до Болонського 
процесу. 
Матейко Р.М. (Тернопіль) Роль товариства “Просвіта” у становленні та розвитку української молочарської кооперації “Східної 
Галичини” (1904-1914 рр.). 
Мафтин Л.В. (Чернівці) Українознавчі проблеми змісту освіти у системі науково-методичного забезпечення національної 
школи. 
Мафтин Л.В., Лапко Я.І. (Чернівці) Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади. 
Мельник Т.О. (Київ) Формування національно-духовних цінностей в особистості учня в контексті сьогодення. 
Мінченко Т.А. (Чернівці) Методичні рекомендації щодо викладання українознавства в 2004/2005 н.р. 
Молчанова А.О., Сергеєва Л.М., Зайченко О.І. (Київ) Професійна культура як чинник формування цілісної особи громадянина 
України. 
Мороз В.В. (Київ) Педагогічні умови духовного розвитку та соціалізації особистості в установах культури. 
Нагачевська З.І. (Івано-Франківськ) Освітньо-виховний потенціал українознавчих студій репрезентантів жіночого руху Західної 
України першої третини ХХ ст. 
Найда В.К. (Чернівці) Українознавство засобами музики. 
Никифоренко А.Р. (Макіївка) Опредмечування абстрактних понять при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу в 
вищій школі (на матеріалах навчальних посібників). 
Олененко А.Г. (Запоріжжя) Джерела громадянськості сучасного студентства. 
Олененко Л.В. (Кам`янка-Дніпровська) Історичне краєзнавство як засіб розвитку творчих здібностей учнів гімназії. 
Платонова О.Г. (Чернігів) Особистісно орієнтоване виховання як чинник формування цілісної особистості громадянина 
України. 
Плівачук К.В. (Сквира) Роль вчителя у формуванні цілісної особи громадянина України у процесі викладання українознавства. 
Попович О.І. (Київ) Військове виховання як чинник формування цілісної особи громадянина України. 
Приставська О.І. (Львів) Християнська мораль у вихованні сучасного покоління. 
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Рожнатовський Б.М. (Київ) Історичні засади патріотичного виховання воїнів на основі української етнопедагогіки. 
Романовський Я.Я. (Київ) Культурне виховання як чинник формування цілісної особи військовослужбовця Збройних Сил 
України. 
Розвозчик П.І. (Біла Церква) Розвиток творчих здібностей школяра як одна із складових формування цілісної особи 
громадянина України. 
Ротань М.П. (Київ) Військово–патріотичне виховання захисників Вітчизни: проблеми та шляхи їх вирішення. 
Сапіженко Н.М. (Київ) Виховання та освіта як чинники формування цілісної особи громадянина України. 
Святокум О.Є. (Харків) Наступність у правовій освіті учнів загальноосвітніх навчальних закладів як чинник формування 
громадянської зрілості особистості. 
Слюсаренко Н.В. (Херсон) Проблеми трудової підготовки молоді в творчій спадщині В.О.Сухомлинського. 
Сміх С.В. (Боків) Освіта і виховання як засіб формування людини-громадянина (історико-педагогічний аспект). 
Степаненко В.М. (Дніпропетровськ) Історія Січеславщини в системі українознавчої освіти студентської молоді. 
Усатенко Т.П. (Київ) Аксіологічні (ціннісні) виміри українознавства в національній школі. 
Ферій Н.В. (Львів) Виховання учнів на засадах громадянської освіти. 
Храпко С.Д. (Чернівці) Кабінет українознавства як центр інформаційно-методичного забезпечення українознавчої основи 
навчання та виховання в середній школі. 
Чаус І.В. (Київ) Екологічна освіта як складова цілісної системи гуманістичного виховання студентської молоді. 
Чешков О.А. (Київ) Витоки кризи в українській освіті та її зміст. 
Шемигон Н.Ю. (Зміїв) Ціннісні аспекти освіти. 
Шиліна Н.Є. (Одеса) Деякі аспекти формування мовленнєвої культури студентів в технічному вузі. 
Шманько І.І., Семак Д.Г., Різак В.М. (Ужгород) Фізика як елемент культури і засіб формування громадянина України. 
Шульга О.О., Карпова С.А., Сокольницька Л.О. (Одеса) Українознавчі аспекти в навчальній та позааудиторній роботі з 
іноземними студентами. 
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Щербан Т.Д. (Мукачево) Психологічні особливості структури підготовки педагога. 
Якшина Т.О. (Київ) Громадянське виховання на уроках українознавства. 
Янченко Т.В. (Чернігів) Етнопедагогічні засади соціальної підтримки дітей-сиріт (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 
Яресько В.І. (Харків) Шляхи активізації молоді України до наукової роботи. 
Яресько Л.П. (Київ) Формування громадянської свідомості в українознавчому просторі. 
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Секція VІ. 

Мова як головний чинник національної ідентифікації 
Головують: Єрмоленко С.Я., Погрібний А.Г., Пономаренко А.Ю. 
Секретарі: Костянтинова С.В., Яременко С.А. 
Доповіді та повідомлення: 
Білик Б.І. (Київ) Проблеми державної мови в Україні (1989-2004). 
Вдовика Л.М. (Біла Церква) Українська мова як чинник національної культури. 
Германчук Ю. (Київ) Національно-мовне усвідомлення українців (на матеріалі поезій Тараса Шевченка). 
Груба Т.Л. (Рівне) Естетична парадигма українських синонімів у формуванні українознавчої компетенції сучасника. 
Гуйванюк Н.В. (Чернівці) Етнокультурні засади викладання української мови та літератури в національних школах України. 
Дудко І.В. (Київ) Етнолінгвістична проблематика в українознавстві: прономінативи як виразники неозначеної референції. 
Дьолог О.С. (Харків) Культура української мови в системі загального українознавства. 
Єрмоленко С.Я. (Київ) Етнокультурний зміст мовних знаків. 
Железняк Н.М. (Біла Церква) Лінгвокультурологічні аспекти вивчення особливостей національного характеру та способи 
репрезентації національно-культурного компонента семантикою слова. 
Задорожний В.Б. (Київ) Соціологічна правда в семантиці слова. 
Камозя П. (Київ) Мовознавчі студії Івана Огієнка в еміграції. 
Константинов В.Є. (Київ) Часова глибина українського слова в системі філософського тексту. 
Костянтинова С.В. (Київ) Мова української словесності в діаспорі як складова частина загальноукраїнської літературної мови. 
Кулемзіна Т.В., Таран С.С., Моргун Є.І. (Донецьк) Про роль української мови у формуванні особистості майбутнього лікаря. 
Луцишин Є.Т. (Київ) Роль мови в пізнанні України та українства. 
Люріна Т.І. (Київ) Національні засади мовної стратегії вищої освіти: філософсько-світоглядні аспекти. 
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Медведчук Н.О. (Київ) Роз но-побутовий стиль: проблематика досліджень. 
Науменко Н.В. (Київ) Мотиви мови та мовлення в українській дитячій літературі. 
Ожигова О.В. (Київ) Афоризм як риторичний прийом у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі української публіцистики). 
Паламар Л.М. (Київ) Лінгводидактичні засади викладання української мови в діаспорі. 
Панченко Н.В. (Київ) Неологізми в поезії Ліни Костенко. 
Паршак К.Д. (Київ) Формування лексики ювелірного виробництва в українській мові. 
Петькун С.М. (Київ) Мова як оберіг нації: українознавчий вимір. 
Погрібний А.Г. (Київ) Мова і вибори в Україні. 
Пономаренко А.Ю. (Київ) Українська мова у сфері інформаційних технологій. 
Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Про методологію українознавства і методологічний статус української мови. 
Руденко В.Ю. (Київ) Українська мова як чинник формування  національної свідомості у діяльності Колегії Павла Ґалаґана 
(1871-1920). 
Савойська С.В. (Київ) Основні положення державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки 
затвердженої Кабінетом Міністрів України 02.10.2003р. 
Сачевська Л.Р. (Світловодськ) Етноментальний зміст ойконімів Середнього Дніпробузького межиріччя (українознавче тло). 
Січкар М. (Київ) Історія розвитку українського правопису. 
Цимбалюк В.І. (Сквира) Мова як етнонаціональна цінність українського народу. 
Чайка А.Л. (Київ) Роль мови в пізнанні України та українства. 
Чирков О.А. (Київ) Мовно-культурне зросійщення українців, кримських татар, караїмів та кримчаків у минулому і тепер. 
Шеховцов В.В. (Харків) Статус мови в багатонаціональній державі: проблеми, пропозиції. 
Яременко С.А. (Київ) Мовне питання в часописі “Молода Україна” на початку ХХ ст. 
Ясакова Н.Ю. (Київ) Викладання рідної мови в аспекті українознавчої підготовки юристів. 
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Відомості про виступаючих 

Алієва Людмила Олександрівна – аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Андріяшко Василь Дмитрович – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. 
Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України, ректор 
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Андрущенко Інна Степанівна – студентка п’ятого курсу факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського 
державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука, кафедра монументально-декоративного 
розпису. 
Архипенко Лідія Макарівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Юридичної академії МВС. 
Атрощенко Тетяна Олександрівна – асистент Мукачівського технологічного інституту. 
Бабай Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Бабіч Олег Ігорович – студент соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова. 
Баліченко Світлана Петрівна – аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. 
Бальоха Катерина Миколаївна – вчитель української мови Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка. 
Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий 
співробітник відділу української етнології НДІУ, провідний науковий співробітник відділу слов`янської археології Інституту 
археології НАН України. 
Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, професор Національної академії оборони України, 
академік Української академії політичних наук, академік Академії наук Вищої школи України, головний науковий співробітник 
Науково-дослідного центру (гуманітарних проблем) Збройних Сил України. 
Баяновська Марія Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-
гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Безбах Віктор Григорович – кандидат історичних наук, полковник, начальник кафедри морально-психологічного 
забезпечення життєдіяльності військ Національної академії оборони України. 
Безкоровайна Наталія Степанівна – заслужена артистка України, солістка Кримської державної філармонії, заступник 
голови Науково-творчого товариства ім. Василя Безкоровайного, лауреат премії Автономної Республіки Крим. 
Безкоровайний Богдан Миколайович – голова Науково-творчого товариства ім. Василя Безкоровайного. 
Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. 
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Бережинський Володимир Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника 
науково-дослідного управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 
Береза Роман Павлович – кандидат педагогічних наук, директор Львівського державного обласного центру народної творчості 
і культурно-освітньої роботи, в.о. доцента кафедри філософії та політології Львівського державного аграрного університету. 
Білик Алла Юріївна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Київської державної академії водного транспорту ім. 
Петра Конашевича-Сагайдачного. 
Білик Борис Іванович – доктор історичних наук, професор, кафедра філософських та соціальних наук Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
Богданов Микола Іванович – незалежний вчений. 
Богуцька Ольга Антонівна – викладач української мови і літератури Сімферопольського музичного училища ім. 
П.І.Чайковського. 
Бодрик Наталя Вікторівна –  психолог ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Божко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Бойко Наталія Романівна – методист факультету політології Київського міжнародного університету. 
Бондаренко Галина Богданівна – аспірант Інституту української археографії та джерелознавства. 
Борейко Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, старший викладач Житомирського державного університету 
ім. Івана Франка. 
Бохан Аліна Василівна – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
ім. М. Бойчука, директор департаменту Міжнародної економічної фундації. 
Бусол Лілія Миколаївна – вчитель географії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному університеті ім. 
Тараса Шевченка. 
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Бухнієва Олена Анатоліївна – старший викладач Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
Буяшенко Вікторія Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Академії 
праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 
В’юннік О.В. – полковник УА.  
Васильєв Георгій Юрійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології і політології Національної юридичної 
академії. 
Васильєва Ірина Григорівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри українознавства і політології Української 
інженерно-педагогічної академії. 
Васютинський Вадим Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії 
методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології АПН України. 
Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Вельбовець Галина Григорівна – завідувач відділу філософі ї освіти та освітніх технологій НДІУ. 
Вербицький Володимир Валентинович – кандидат педагогічних наук, директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. 
Вечерок Тетяна Василівна – здобувач кафедри педагогіки Херсонського державного університету, старший викладач 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. 
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Вилко Володимир Миколайович – старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ 
Національної академії оборони України. 
Вишневський Омелян Іванович – кандидат педагогічних наук, професор Дрогобицького педагогічного університету. 
Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти.  
Воронова Галина Іванівна – кандидат географічних наук, завідувач кафедри теорії і методики позашкільної освіти 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Гайда Лариса Анатоліївна – завідувач навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства кіровоградського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
Гайдай Андрій Миколайович – проректор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
ім. М. Бойчука. 
Гай-Нижник Павло Павлович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту трансформації суспільства. 
Галащук Алла Борисівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та 
архітектури. 
Герасименко Микола Васильович – ад’юнкт Національної академії оборони України, підполковник. 
Герасимова Ельвіра Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 
Германчук Юлія – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій. 
Глущенко Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету 
Національної академії податкової служби України. 
Глущук Тетяна Михайлівна – аспірант кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Голдун Людмила Іванівна – доцент кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету. 
Головацька Оксана Яремівна – здобувач Інституту історії України НАН України. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії народного 
господарства. 
Гонтар Тетяна Миколаївна – доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Гончаренко Олена Миколаївна – докторант кафедри фольклористики Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка. 
Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Горенко-Баранівська Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу національної культури Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України, заступник голови київського відділення Міжнародної асоціації 
українознавців "Україна і світове українство", член Правління АДЕМ України та Національної Всеукраїнської музичної спілки. 
Горова Олена Олександрівна – викладач української мови кафедри українознавства Київського національного університету 
будівництва та архітектури. 
Гриб Оксана Іванівна – аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
Володимира Гнатюка. 
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Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор, декан факультету політології Київського міжнародного 
університету. 
Грицюк Валерій Миколайович – ад’юнкт Національної академії оборони України, підполковник. 
Грищенко Василь Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
Інституту доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України “КПІ”. 
Громова Олена Петрівна – старший науковий співробітник Державного музею народної архітектури та побуту України, 
аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України ім. М.Т. Рильського. 
Грон Вікторія Віталіївна – викладач історії та іноземної мови Черкаського професійного ліцею, пошукач Черкаського 
національного університету ім. Б.Хмельницького. 
Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного 
університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" ім. Академіка Степана Дем`янчука. 
Губай Микола Васильович – старший викладач кафедри українознавства Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Губицький Любомир Володимирович – кандидат історичних наук, асистент кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету. 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 
НДІУ. 
Гуйванюк Ніна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету. 
Гулай Василь Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету “Львівська 
Політехніка”. 
Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель української мови та літератури Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району 
Київської області. 
Гуменний Олександр Дмитрович – директор Краснослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Обухівського району Київської області. 



 161

Гуральник Наталія Павлівна – докторант кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П. 
Драгоманова (консультант – доктор мистецтвознавства Шульгіна В.Д.). 
Гуржій Андрій Миколайович – заступник міністра освіти і науки України. 
Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики 
Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. 
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії і практики управління освітою Київського 
міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. 
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна – молодший науковий співробітник НДІУ. 
Дементьєва Вікторія Володимирівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри філософії та соціально-
політичних наук Донбаської державної машинобудівної академії. 
Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української літератури НДІУ. 
Деревінський Василь Федорович – кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри політичних наук Київського національного 
університету будівництва і архітектури. 
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Дзюба Микола Тимофійович – кандидат філософських наук, доцент Національної академії оборони України. 
Дмитренко Микола Іванович – начальник управління юстиції Черкаської області. 
Добробог Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Юридичної Академії МВС 
України (м. Дніпропетровськ). 
Добровольська Клавдія Петрівна – доцент, завідувач кафедри української та російської мов Одеського державного 
економічного університету. 
Добровольська Клавдія Петрівна – магістрант ІІ курсу Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ 
України. 
Донченко Євгенія Володимирівна – магістранта ІІ курсу Дипломатичної академії Ураїни при Міністерстві закордонних справ 
України. 
Дорошенко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Національного університету "Львівська 
політехніка". 
Доценко Віктор Олегович – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету 
Національної академії податкової служби України. 
Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного документознавства Національної 
академії внутрішніх справ України. 
Дояр Лариса Василівна – викладач кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету. 
Древніцький Юрій Романович – здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінеральних наук, професор, віце-президент МАУП. 
Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Українського державного 
лісотехнічного університету. 
Дубинський Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, генеральний директор НВК “Академія дистанційної освіти”. 
Дудко Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Думенко Микола Петрович – полковник, Генеральний штаб Збройних Сил України. 
Дух Людмила Іванівна – старший викладач кафедри краєзнавства та культурології Харківського обласного науково-
методичного інституту безперервної освіти. 
Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, проректор Київського державного інституту декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, професор, академік УАННП. 
Дьолог Ольга Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Євсюкова Наталя Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов. 
Єлісовенко Юрій Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка. 
Єрмоленко Світлана Яківна –  доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу “Мова як 
українознавство” НДІУ, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України. 
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Железняк Неля Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Жуковський Аркадій – доктор, президент НТШ у Франції. 
Журавська Ольга Валеріївна – студентка фінансового факультету Національної академії ДПС України. 
Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор кафедри історії слов`ян та українознавства Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 
Завадська-Пономаренко Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу 
фольклористики Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклору. 
Завалко Катерина Володимирівна – аспірантка кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П. 
Драгоманова (науковий керівник – Гуральник Н.П.). 
Задорожний Василь Богданович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загально-славістичної 
проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні. 
Зайченко Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 
АПН України. 
Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України. 
Зеленчук Ярослав Іванович – молодший науковий співробітник філії "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Зембінська Тамара Миколаївна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Зінов’єва Тетяна Анатолієвна – аспірант та асистент кафедри культурології та мистецтвознавства Гуманітарного 
факультету Одеського національного політехнічного університету. 
Івангородський Костянтин Васильович – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького.  
Іваник Галина Степанівна – пошукач кафедри психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 
викладач психології, етикету, ділової української мови, української та зарубіжної культури Київської Академії перукарського 
мистецтва. 
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Іванченко Володимир Валентинович – студент історичного факультету Національного педагогічного університету ім. 
М.Драгоманова. 
Ігнашкіна Тетяна Григорівна –  заслужена артистка України, доцент кафедри режисури Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, провідний майстер сцени Київського молодого академічного театру. 
Ідзьо Віктор Станіславович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету у Москві, провідний 
науковий співробітник НДІУ. 
Ізваріна Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького інституту 
туристичного бізнесу. 
Ільїна Наталія Олександрівна – вчитель української мови та літератури, заступник директора з виховної роботи Донбаського 
архітектурно-будівельного ліцею при Донбаській національній академії будівництва й архітектури. 
Кавунник Олена Анатоліївна – старший викладач Ніжинського педагогічного університету ім. М.В. Гоголя. 
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Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 
теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ. 
Калачнікова Людмила Миколаївна – старший науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-
психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології АПН України. 
Калашников Вадим Федорович – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. 
Камозя Поліна – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій. 
Карпенко Інна Павлівна – асистент кафедри філософських та соціальних наук факультету банківської справи Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
Карпова Світлана Андріївна – доцент кафедри української та російської мов Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 
Попова. 
Карпюк Галина Іванівна – вчитель економіки та географії Українського гуманітарного ліцею при Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка. 
Качкан Володимир Атаназійович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, завідувач 
кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії. 
Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності Національного університету “Острозька Академія”. 
Кезля Алла Леонідівна – студент соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова. 
Кириченко Раїса Степанівна – завідувач сектором фонду іноземної літератури Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського. 
Кірдан Олександр Петрович – викладач кафедри економічної теорії, права та методики викладання економічних дисциплін 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Клименко Володимир Степанович – кандидат політичних наук, доцент, доцент Національної академії оборони України. 
Клімагіна Ірина Іванівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Білоцерківського 
державного аграрного університету. 
Кліш Андрій Богданович – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Козанкевич Олександра Михайлівна – магістр психології, докторант психології пізнання Люблінського католицького 
університету, викладач психології релігії, загальної психології Українського Католицького університету та психології сім’ї 
Дрогобицької духовної семінарії. 
Кондиріна Анжеліка Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту економічного 
факультету Академії праці та соціальних відносин профспілок України. 
Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу природи та екології етносу НДІУ. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української 
Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної 
асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ. 
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Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, заступник директора з наукових питань, завідувач відділом 
філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Константинов Владислав Євгенович – студент ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного 
університету ім. М. Драгоманова. 
Концур Вікторія Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов. 
Поп’юк Ілля Остапович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
ім. М.Бойчука. 
Коренева Світлана Іванівна – заступник директора будинку культури Деснянського району м. Києва, аспірант Національного 
університету культури та мистецтв. 
Коротун Оксана Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов. 
Корчова Галина Леонідівна – доцент кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Міжгалузевого інституту управління. 
Костянтинова Світлана Володимирівна – науковий співробітник відділу мови НДІУ. 
Кравченко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент . Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Кремень Василь Григорович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, Міністр освіти і науки України, 
Президент Академії педагогічних наук України, Президент Товариства "Знання" України. 
Крижанівська Валентина Петрівна – науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України. 
Кузенко Олександра Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Івано-Франківської державної 
медичної академії. 
Кузенко Петро Ярославович – науковий співробітник Івано-Франківського обласного художнього музею. 
Кузнєцова Інна Володимирівна – вчений секретар Вченої Ради Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Кузьменко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управлінської 
діяльності Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
Кулемзіна  Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач курсу нетрадиційної медицини Донецького 
державного медичного університету ім. М. Горького. 
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Кунченко-Харченко Валентина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін і права 
Черкаського державного технологічного університету. 
Курас Іван Федорович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України (віце-президент), директор Інституту 
політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, голова Піклувальної ради НДІУ. 
Кучера Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Академії муніципального 
управління. 
Кучеренко Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва 
та архітектури. 
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Кушерець Василь Іванович – доктор філософських наук, Віце-президент, Голова правління Товариства "Знання" України. 
Лавриш Ірина Михайлівна – директор будинку культури Деснянського району м. Києва, аспірант Національного університету 
культури та мистецтв. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Лапко Ярослава Іванівна – студентка педагогічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія 
Федьковича. 
Лаппо Віолетта Валеріївна – аспірант кафедри теорії та методики дошкільної освіти педагогічного інституту Прикарпатського 
університету ім. В.Стефаника 
Лар’яновський Ігор Сергійович – старший викладач кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду. 
Лебедєва Алла Володимирівна – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків ім. Святої княгині 
Ольги. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 
дорослих Російської академії освіти, член Спілки письменників України. 
Лебідь Галина Василівна – доцент, старший викладач кафедри "Українознавство" Одеського національного морського 
університету. 
Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету 
харчових технологій. 
Лєбєдєва Ольга Владиславівна – завідувач лабораторії українознавства, вчитель українознавства Українського гуманітарного 
ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Линник Ігор Валентинович – аспірант кафедри філософських та соціальних наук факультету банківської справи Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
Лисова Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна". 
Литвиновський Євген Юрійович – кандидат педагогічних наук, підполковник, начальник науково–дослідної групи 
Національної академії оборони України.  
Лісовська Валентина Сергіївна – студентка соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманов. 
Лоліна Надія Анатолівна – аспірант кафедри філософії архітектурного факультету Київського національного університету 
будівництва і архітектури. 
Луцишин Євген Теодорович – учитель українознавства ЗОШ №189 м. Києва. 
Лучканин Сергій Мирославович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та класичної 
філології КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету. 
Мазур Анатолій Григорович – кореспондент “Укрінформу” в Чернігівській області, здобувач Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. 
Мазур Леонід Олексійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного 
інституту післядипломної освіти. 
Мазур Михайло Михайлович – викладач суспільних наук Черкаського обласного навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти. 
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Макар Микола Федорович – доктор канонічного права, проректор Київської духовної академії і семінарії. 
Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного 
університету "Острозька академія". 
Максимів Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної економіки, директор Інституту 
екологічної економіки Українського державного лісотехнічного університету. 
Макушинська Ганна Павлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Запорізької державної 
інженерної академії. 
Малевич Леся Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Національного 
університету водного господарства та природокористування.  
Мальцева Світлана Віталіївна – здобувач кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету. 
Мамонтов Ігор Олександрович – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Мараєва Віолета Віталіївна – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем воєнної історії Науково-
дослідного центру (гуманітарних проблем Збройних Сил України). 
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України. 
Марченко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту економічного факультету 
Академії праці та соціальних відносин профспілок України. 
Маршавін Юрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України. 
Матейко Роман Михайлович – кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри 
українознавства Тернопільської академії народного господарства. 
Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Мафтин Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського 
університету ім. В. Стефаника. 
Медведчук Наталія Олександрівна – заступник директора Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М.П. Драгоманова, 
аспірант кафедри стилістики української мови. 
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Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, проректор Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. 
Мельник Ганна Мирославівна – асистент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини "Україна". 
Мельник Ігор Андрійович – кандидат філологічних наук, професор Української академії друкарства, директор Державного 
спеціалізованого видавництва “Світ”. 
Мельник Тетяна Олександрівна – вчитель іноземних мов ЗОШ № 209 м. Києва. 
Михайлич Олександр Володимирович – провідний фахівець кафедри українознавства Міжрегіональної академії управління 
персоналом 
Мілова Марія Іллівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри соціальних наук Одеської державної академії 
холоду. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної  педагогічної 
освіти. 
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Міщенко Ірина Іванівна – заслужений працівник культури України, старший викладач Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. 
Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Молчанова Алевтина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України. 
Моргун Євген Іванович – асистент курсу нетрадиційної медицини Донецького державного медичного університету ім. М. 
Горького. 
Мороз Владислав Володимирович – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків ім. Святої 
княгині Ольги. 
Мороз Олексій Якович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських питань 
природознавства та екології Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 
Морозова Вікторія Олександрівна – студентка 5-го курсу факультету декоративно-прикладного мистецтва Київського 
державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 
Москалець Олександр Володимирович – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду 
Національної бібліотеки України ім.  В.І. Вернадського. 
Мошкола Михайло Іванович – заступник голови Печерської районної держадміністрації в місті Києві. 
Мусієнко Григорій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, професор Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. 
Нагачевська Зіновія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра історії педагогіки Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника. 
Нагірняк Олег Русланович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну ім. М.Бойчука. 
Найда В.К. – вчитель українознавства і музики Верхньостанівецької ЗОШ Кіцманського району Чернівецької області. 
Найда Віра Юріївна – аспірантка кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури НПУ ім. М.П. Драгоманова 
(науковий керівник – Гуральник Н.П.). 
Намакштанська Інна Єгорівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та 
етнології Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 
Науменко Наталія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного 
університету харчових технологій. 
Невшупа Ганна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, заступник начальника відділу департаменту розвитку та 
модернізації Державної податкової адміністрації України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Никифоренко Андрій Ростиславович – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін економіко-юридичного 
факультету Донецького інституту управління. 

40 
Ніколаєва Наталія Борисівна – кандидат історичних наук, провідний історик науково-дослідної частини історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Ніс Володимир – старший науковий співробітник Науково-дослідного центру квантової медицини “Відгук” Міністерства охорони 
здоров’я України. 
Новак Олександр Віталійович – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського філіалу Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини “Україна”. 
Новикова Юлія Миколаївна – асистент кафедри прикладної лінгвістики та етнології Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури.  
Овчарук Ольга Володимирівна – доцент кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Ожигова Оксана Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови 
НАН України. 
Олененко Анна Геннадіївна – студент історичного факультету Запорізького державного університету. 
Олененко Людмила Василівна – заступник директора з навчально-вихвоної роботи Кам`янсько-Дніпровської районної гімназії 
"Скіфія". 
Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечнікова. 
Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Офіцинський Роман Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного 
університету. 
Павличко Дмитро Васильович – поет. 
Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор Інституту філології Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. 
Панченко Наталія Василівна – вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи №162 м. Києва. 
Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних 
досліджень НАН України, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 
Паршак Катерина Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Пахтунов Олександр Сергійович – аспірант Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 
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Песчаний Олег Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу вивчення та публікації 
зарубіжних джерел з історії  України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. 
Петриченко Катерина Вікторівна – аспірант історичного факультету Київського національного університету  ім. Тараса 
Шевченка. 
Петрищева Ольга Михайлівна – аспірантка КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Петькун Світлана Михайлівна – старший викладач кафедри гуманітарних наук Київського економічного інституту 
менеджменту. 
Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
Пискач Лариса Андріївна – аспірант кафедри музикології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (науковий 
керівник – доктор мистецтвознавства Шульгіна В.Д.). 
Підобід Роман Миколайович – старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну ім. М.Бойчука. 

41 
Платонова Оксана Георгіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету 
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 
Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри “Соціальна робота” Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Білоцерківська філія. 
Плясецький Олександр Віталійович – аспірант кафедри історії слов`ян та українознавства Національного педагогічного 
університету ім. М.П.Драгоманова. 
Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури 
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу літератури НДІУ. 
Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу “Мова як 
українознавство” НДІУ, професор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка, академік АН 
Вищої школи України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка. 
Покась Віталій Іванович – доцент кафедри економічної теорії Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч». 
Пономаревська Олена Іванівна – викладач кафедри історії культури та світової літератури Ніжинського державного 
педагогічного університету імені Миколи Гоголя. 
Пономаренко Аліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу “Мова як українознавство” НДІУ. 
Понур Юрій Сергійович – вчитель спеціалізованої школи № 29 м. Києва. 
Попович Олександр Іванович – старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ 
Національної академії оборони України, полковник. 
Приставська Олександра Ігорівна – магістр, вчитель української мови, літератури і українознавства Львівської середньої 
школи І-ІІІ ст. № 69. 
Причепій Євген Миколайович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою філософії Київського 
національного університету технологій та дизайну. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного факультету ім. І. Франка. 
Размєтаєва Юлія Сергіївна – студентка Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 
Рибак Олександр Васильович – головний редактор газети “Північні військові відомості”, здобувач Чернігівського інституту 
економіки і управління. 
Різак Василь Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського національного університету. 
Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ Національної академії оборони України. 
Розвозчик Петро Іларіонович – заслужений вчитель України, начальник відділу довузівської підготовки Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Білоцерківська філія. 
Романовський Ярослав Ярославович – ад’юнкт Національної академії оборони України. 

42 
Ромашко Олексій Олександрович – аспірант кафедри політології  Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. 
Ротань Микола Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення 
життєдіяльності військ Національної академії оборони України. 
Руденко Василь Юрійович – викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М.П. 
Драгоманова. 
Руденко Н. – директор Української гімназії в м. Сімферополі. 
Рудчук Юрій Антонович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикології Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Русанов Юрій Анатолійович – завідувач кафедри етнології Чернігівського педагогічного інституту  ім. Т.Г. Шевченка. 
Рябоненко Алла Петрівна – студентка другого курсу економічного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації 
профспілок України. 
Савойська Світлана Василівна – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Сазоненко Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка, старший науковий співробітник відділу національної освіти НДІУ, заступник голови 
президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство". 
Сало Анатолій Якович – заступник начальника Національної академії оборони України, полковник. 
Сапіженко Ніна Миколаївна – помічник керівника Всеукраїнської громадської організації “Пробудження”, вчитель музики 
Київської ЗОШ №264. 
Саранча Галина Василівна – аспірант кафедри стародавньої та середньовічної історії історичного факультету 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Сахань Олена Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології Національної юридичної 
академії ім. Ярослава Мудрого. 
Сачевська Лариса Романівна – заступник директора з науково-методичної роботи навчально-виховного комплексу № 4 м. 
Світловодськ. 
Святокум Оксана Євгеніївна – здобувач кафедри професійної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г.С.Сковороди, методист науково-методичної лабораторії з проблем правової освіти і громадянського 
виховання Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти. 
Селезньова Тетяна Борисівна – старший викладач Славутицького навчального центру Чернігівського  державного інституту 
економіки і управління. 
Семак Дмитро Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського національного університету. 
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Семашко Олександр Миколайович – доктор філософських наук, професор Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Семенюченко Олексій Валерійович – молодший науковий співробітник відділу культури Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Семко Вадим Леонідович – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Сергеєва Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти АПН України. 

43 
Середенко Ольга Георгіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії 
будівництва та архітектури. 
Сисин Олеся Іванівна – методист відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради. 
Сімперович Володимир Миколайович – аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Січкар Марина – студентка механічного факультету Національного університету харчових технологій. 
Скальський Віталій Валерійович – вчитель історії та правознавства Луцької гімназії №14. 
Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Слюсаренко Ніна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету. 
Сміх Світлана Володимирівна – вчитель українознавства та християнської етики Боківської ЗОШ І-ІІ ст., здобувач кафедри 
історії і педагогіки Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. 
Смоляр Андрій Олександрович – Голова Придніпровського суду міста Черкас. 
Смоляр Олександр Андрійович – помічник Голови Черкаського військового суду.  
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу екології етносу НДІУ. 
Соколова Любов Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії 
будівництва та архітектури. 
Соколовська Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії 
будівництва та архітектури. 
Сокольницька Людмила Олександрівна – доцент, завідувач міжнародного відділу Одеської національної академії зв’язку ім. 
О.С. Попова. 
Сокульський Арнольд Леонідович – кандидат історичних наук, доцент ЗІДМУ. 
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу в Інституті політичних і 
етносоціальних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник НДІУ. 
Соловій Ігор Павлович – кандидат сільсько-господарських наук, докторант, доцент, старший науковий співробітник 
Українського державного лісотехнічного університету. 
Соломаха Ірина Григорівна – старший викладач кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. 
Степаненко Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії. 
Степаненко Лариса Миколаївна – менеджер Міжнародної економічної фундації. 
Сушко Валентина Анатоліївна – завідувач відділу етнографії Харківського історичного музею. 
Таран Сергій Станіславович – асистент курсу нетрадиційної медицини Донецького державного медичного університету ім. М. 
Горького. 
Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем НДІУ. 
Таровський Євгеній Семенович – аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Татарин Ярослав Григорович – асистент кафедри українознавства Івано-Франківської державної медичної академії, аспірант 
Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника. 
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Терпиловський Ростислав Всеволодович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української 
етнології НДІУ, завідуючий кафедрою археології і музеєзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Ткачук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
Толста Світлана Анатоліївна – старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії 
внутрішніх справ України. 
Томенко Микола – кандидат історичних наук, народний депутат України, голова комітету інформаційної політики Верховної 
Ради України. 
Топальський Віктор Леонідович – заступник начальника науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру 
(гуманітарних проблем Збройних Сил України). 
Трубін Юрій Юрійович – асистент кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного університету. 
Трухан Оксана В’ячеславівна – викладач кафедри суспільних дисциплін і права Черкаського державного технологічного 
університету. 
Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнародних відносин. 
Усатенко Тамара Пилипівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу філософії освіти та новітніх 
технологій НДІУ. 
Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ. 
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
Федотова Оксана Олегівна – кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства. 
Федунь Марія Романівна, кандидат філологічних наук, доцент Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
Ферій Наталя Василівна – вчитель історії, правознавства і українознавства Львівської ССЗШ І-ІІІ ст. № 69. 
Фесенко Галина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної 
академії міського господарства. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ. 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, академік АПН України, провідний співробітник відділу національної 
освіти НДІУ. 
Фісун Алла Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту Кримського державного 
інженерно-педагогічного університету. 
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Харченко Андріян Павлович – студент Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. 
М.Бойчука. 
Храпко С.Д. – вчитель українознавства Реваківської ЗОШ Кіцманського району Чернівецької області. 
Цибуленко Геннадій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії державності України 
Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. 
Цимбалюк Василь Іванович – заступник директора Сквирського ліцею. 
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Цицалюк Надія Митрофанівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії світової та української культури 
Харківського національного університету ім. І.П. Котляревського. 
Чайка Алла Леонідівна – вчитель української мови та літератури вечірньої змінної середньої загальноосвітньої школи №20 
Солом’янського району м. Києва.  
Чаус Ірина Володимирівна – кандидат геолого-мінеральних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньо-економічної 
діяльності Київського національного торговельно-економічного університету. 
Чепурна Олена Володимирівна – старший викладач кафедри філології технічного факультету Інституту економіки та нових 
технологій. 
Черній Анатолій Михайлович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології та соціології 
Національного аграрного університету. 
Чешков Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу природи і психології етносу НДІУ. 
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 
Чуйко Інна Степанівна – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Шаглі В’ячеслав Олександрович – аспірант кафедри політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 
Шакун Наталія Валеріївна – здобувач Чернігівського інституту економіки і управління. 
Швед Зоя Володимирівна – кандидат філософських наук, заступник декана, доцент кафедри філософії Міжнародного 
Соломонова університету. 
Шевченко Володимир Ісакович – доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету економіки та 
управління, провідний науковий співробітник НДІУ. 
Шевченко Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. 
Шевчук Антоніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти 
Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. 
Шемигон Наталя Юріївна – аспірантка кафедри правової освіти Харківського Національного педагогічного університету ім. 
Г.С.Сковороди. 
Шеховцов Володимир Володимирович – студент 4-го курсу, голова Наукового студентського гуртка Національної юридичної 
академії ім. Ярослава Мудрого. 
Шиліна Наталія Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії та українознавства Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
Шкрібляк Петро Васильович – директор філії "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Шманько Ілля Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методики викладання природничо-
математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри фізики напівпровідників 
Ужгородського національного університету. 
Шульга Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків Одеської національної 
академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
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Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикології Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. 
Щербан Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент Мукачівського технологічного інституту. 
Юдова-Романова Катерина Володимирівна – аспірант Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. 
Карпенка-Карого. 
Яковлєв Олександр Вікторович – здобувач кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
(науковий керівник – доктор історичних наук Путро О.І.). 
Якубова Тетяна Анатоліївна – бібліотекар НБУ ім. В.І.Вернадського. 
Якшина Тетяна Олександрівна – вчитель українознавства ЗНЗ №252 м. Києва, науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України. 
Янченко Тамара Василівна – асистент кафедри соціальної педагогіки психолого-педагогічного факультету Чернігівського 
державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 
Яременко Світлана Андріївна – науковий співробітник відділу мови НДІУ. 
Яресько Віктор Іванович – студент фінансового факультету Харківського  національного економічного університету, голова 
наукового сектору МО ХНЕУ. 
Яресько Людмила Петрівна – директор ЗНЗ № 252 м. Києва, науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх 
технологій НДІУ МОН України. 
Ярещенко Олександр Тимофійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та культури 
Одеського державного аграрного університету. 
Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ. 
Ясакова Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного авіаційного 
університету. 
Ятищук Оксана Василівна – асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Ятченко Анатолій Дмитрович – директор видавництва “Міленіум”. 
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор кафедри політології та соціології Національного 
аграрного університету. 

Упорядники: Ярошинський О.Б., 
Данилюк-Кульчицька О.П. 
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ДЛЯ   ЗАМІТОК 

Видавництво надрукує Ваші автореферати, брошури, книги, журнали швидко, якісно, дешевше. Різограф, офсет, 
біндер. Тел. 8-050-448-77-24. 
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4.14. Програма українознавчого наукового форуму 2005 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Науково-дослідний інститут українознавства 

Міжнародна асоціація "Україна і світове українство" 
Київський міський Будинок учителя 

 
Міжнародний конгрес 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 
В УКРАЇНІ І СВІТІ 

 
ПРОГРАМА 

 
20-21 жовтня 2005 р. 

 
Київ, Будинок учителя 

1 
 

У рамках ХІV щорічної 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 
"Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 

проводиться 
 

Міжнародний конгрес 
 

Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 
 

20-21 жовтня 2005 року 
 

Київ 
2 
 

Міжнародна науково-координаційна рада 
з проблем українознавства 

 
Кононенко П.П. (голова) 
Андрущенко В.П. 
Багров М.В. 
Баканідзе О.А. (Грузія) 
Барабаш С.Г. 
Баран В.Д. 
Бача Ю. (Словаччина) 
Біланюк О.П. (США) 
Бойцун М. (В.Британія) 
Верига В. (Канада) 
Винар Л. (США) 
Галько О.Ю. 
Гєбнер Р. (ФРН) 
Горинь М.М. 
Гоян Я.П. 
Гунчак Т.Г. (США) 
Гуржій А.М. 
Дорошко Л. (Білорусь) 
Драч І.Ф. 
Дробноход М.І. 
Дубинський І.М. 
Жебровський Б.М. 
Жуковський А. (Франція) 
Згуровський М.З. 
Зязюн І.А. 
Ідзьо В.С. (РФ) 
Калакура Я.С. 
Козлов А.В. 
Коноваленко О.С. 

Кононенко Т.П. 
Коцур В.П. 
Кравченко Л. (Латвія) 
Кремень В.Г. 
Курас І.Ф. 
Кушерець В.І. 
Кьозбял Я. (ПНР) 
Лебединська Т.М. (Санкт-
Петербург) 
Лозинський А. (США) 
Лопушанська Г.В. 
Маломуж М.Г. 
Марк Фон Гаген (США) 
Мартинюк А.Г. 
Мельник Л.Ф. 
Мовчан П.М. 
Мокренко А.Ю. 
Недюха М.П. 
Ніколаєнко С.М. 
Німчук В.В. 
Олійник В.В. 
Онищенко О.С. 
Осколов П.В. 
Павличко Д.В. 
Пасемко І.П. 
Погрібний А.Г. 
Поляков М.В. 
Пономаренко А.Ю. 

Попович А.В. 
Розумний Я. (Канада) 
Руденко Н.І. 
Рудницький Л. (ФРН) 
Сазоненко Г.С. 
Свіженко В.О. 
Сергєєв Ю.А. 
Ситник К.М. 
Смолій В.А. 
Солдатенко В.М. 
Сохань П.С. 
Стемпень С. (ПНР) 
Терзійська Л.А. (Болгарія) 
Токар Л.К. 
Толстоухов А.В. 
Тронько П.Т. 
Удовенко Г.Й. 
Федоренко Є.В. (США) 
Фігурний Ю.С. 
Філіпчук Г.Г. 
Шевченко В.І. 
Шкрібляк П.В. 
Щокін Г.В. 
Юхновський І.Р. 
Яворівський В.О. 
Ярошинський О.Б. 
Ятченко А.Д. 
Яцків Я.С. 

3 
Організаційний комітет  
Конгресу 
Голова оргкомітету: Кононенко П.П. 
Перший заступник Ярошинський О.Б. 
Заступники: Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю., Рильський Г.В., Токар Л.К. , Фігурний Ю.С. 
Секретарі  Варзар Т.М., Машкова Г.М. 
Члени оргкомітету: Бондарук Л.В., Галько О.Ю., Горенко-Баранівська Л.І., Денисюк С.П., Кононенко М.П., Крижанівська 
В.П., Лукашенко В.В., Мельник Л.Ф., Мельниченко Л.М., Мельниченко О.А., Наливайко С.І., Потапенко Л.Г., Ренке Т.Л., Сніжко 
В.В., Федоренко О.А., Шевченко В.І., Шкрібляк П.В., Яременко С.А. 
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Адреса оргкомітету: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства.   Телефони: (044)   236-01-28, 236-01-02,  494-
17-84, e-mail: mova@rius.kiev.ua 

4 
ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ: 

20 жовтня 2005 р. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конгресу 
10.00 - 13.00 – відкриття конгресу. Пленарне засідання  

(доповіді – до 20 хв.) 
13.00 - 14.00 – перерва 
14.00 - 18.00 – Пленарне засідання  

(конференц-зал Київського міського Будинку вчителя, 
 вул. Володимирська, 57) 

21 жовтня 2005 р. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
1000 - 13 00 – секційні засідання (виступи та повідомлення – до 10 хв.) 

(Київський міський Будинок учителя (вул. Володимирська, 57); НДІ українознавства (вул. Ісаакяна, 18); Український 
гуманітарний ліцей (пр. Козловського, 3)) 

1300 - 1400 – перерва 
1400 - 1700 – Заключне пленарне засідання. Підсумки роботи конгресу: звіти секцій, прийняття ухвал 
  (конференц-зал Київського міського Будинку вчителя)  
Секція І. Українська мова в самопізнанні й самотворенні народу 
Підсекція 1. Мовно-філософські чинники українознавства 

(НДІ українознавства, к. 410) 
Підсекція 2. Мова як чинник самопізнання і розвитку українського народу 

(НДІ українознавства, к. 315) 
Секція ІІ. Мова як чинник національної самоідентифікації українців 
(УГЛ, учнівський конференц-зал) 
Секція ІІІ. Мовна політика. Державні механізми утвердження мови 
(Будинок учителя, к. 103)  

5 
Секція ІV. Мовно-освітні орієнтири суспільства. Мова сучасної науки: українознавчі виміри 
Підсекція 1. Державна мова як засіб формування мовної компетентності особистості  

(УГЛ, актовий зал) 
Підсекція 2. Державна мова у змісті освіти сучасних вищих навчальних закладів 
(УГЛ, малий конференц-зал) 
Секція V. Українська мова в розбудові національної культури 
Підсекція 1. Культурні та мовні чинники в розбудові української держави: традиції та перспективи 

(НДІ українознавства, к. 406) 
Підсекція 2. Українська мова в лінгвокультурному вимірі 

(НДІ українознавства, к. 201) 
Секція VІ. Історія мови – відображення долі народу 
(Будинок учителя, конференц-зал) 
Секція VІІ. Мова в українській діаспорі 

(НДІ українознавства, к. 316) 
Секція VІІІ. Українська мова в засобах масової інформації 
(Будинок учителя, к. 104)  
Секція IX. Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії 
Підсекція 1. Сучасне українознавство: стан і перспективи 

(НДІ українознавства, к. 206) 
Підсекція 2. Сучасні українознавчі дослідження у військовій сфері 

(НДІ українознавства, актовий зал) 
6 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(20 жовтня 2005 р.) 

Привітання: 
Президента України В.А. Ющенка 
Голови Верховної Ради України В.М. Литвина 
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 
Міністра освіти і науки С.М. Ніколаєнка  
Голови УВКР М.М. Гориня  
Доповіді: 
Кононенко П.П. (Київ) Мова і майбутнє народу 
Жебровський Б.М. (Київ) Українська мова в системі української освіти 
Бєлий Л.К. (Сімферополь) Українська мова як засіб культурної інтеграції національних меншин в АР Крим 
Єрмоленко С.Я. (Київ) Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі 
Зеленчук І.М. (Верховина) Реєстр географічних назв населених пунктів і природних об’єктів Верховинщини 
Ідзьо В.С. (Москва) Український мовний ореол від Геродота до Нестора 
Кепінська-Якобсен М. (Копенгаген) Відродження в Україні народних фольклорних шкіл задля культивування української мови і 
культурної спадщини 
Колесниченко-Братунь Н.Р. (Київ) Проблема української мови в ЗМІ 
Колодний А.М. (Київ) Мова в церковному та релігійному житті України 
Коноваленко О.С. (Київ) Дискурсний спосіб осмислення курсів української мови в навчальних закладах через сторінки 
педагогічної преси 
Кононенко Т.П. (Київ) Українознавчі основи становлення української філософської мови 

7 
Крижанівська В.П. (Київ) Від «Я і українська мова» до «Українська мова – моя мова» 
Лукашенко В.В. (Сімферополь) Теорія і практика використання сучасних інформаційних технологій в науково-дослідній роботі 
з українознавства (на прикладі діяльності Кримської філії НДІУ) 
Недюха М.П. (Київ) Масове суспільство: комунікація як засіб ідентифікації 
Оксьон В.І. (Санкт-Петербург) Українська мова через живопис 
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Осколов П.В. (Чернівці) Система роботи з українознавства в навчальній та виховній роботі в навчальних закладах 
Чернівецької області 
Пиріг Л.А. (Київ) Українська мова у сфері медицини: сучасний стан і тенденції 
Пономаренко А.Ю. (Київ) Українознавчі стратегії соціолінгвістичних досліджень 
Пришляк М.Д. (Рим) Вартість філософії та мовної етики в українознавстві 
Сазоненко Г.С. (Київ) Досвід УГЛ Київського національного університету імені Тараса Шевченка в дослідженні генезису та 
проблем української мови 
Сергеєв Ю.А. (Париж) Українська мова та українознавство у Франції 
Удовенко Г.Й. (Київ) Мовна політика України на сучасному етапі 
Федоренко Є.В. (США) Українська мова в системі освіти та науки Сполучених Штатів Америки 
Філіпчук Г.Г. (Київ) Термінологічна політика – пріоритет української державності 
Чередниченко О.І. (Київ) Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів 
Ющук І.П. (Київ) Державна мова і мова національних меншин 
Ятченко А.Д. (Київ) Видання навчальної літератури в Україні: стан і проблеми 
Якімова А.М. (Софія) Проблеми сучасної україністики в Болгарії 

8 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(21 жовтня 2005 р.) 
 

Секція І 
 

Українська мова в самопізнанні 
й самотворенні народу 

 
Підсекція 1 

Мовно-філософські чинники українознавства 
 

Головують: Кононенко Т.П., Недюха М.П., Плівачук К.В. 
Секретар: Таровська О.А. 

Доповіді та повідомлення: 
Бабай Л.В. (Харків) Українська мова на сучасному етапі 
Балагура О.О. (Київ) Мова як базис духовної культури народу 
Бездітко В.І. (Харків) Лінгвістична полеміка навколо питання про статус мови Григорія Сковороди 
Бондарук Л.В. (Київ) Мова як консолідуючий чинник самозбереження українців у радянських концтаборах 
Веретенник А.А. (Київ) Мова як комунікація 
Гринів О.І. (Київ) Мова і проблеми політичної ідентифікації в Україні 
Губерначук С.С. (Київ) Надання українському етносу статусу етносу, постраждалого від зросійщення, як спосіб утвердження в 
Україні українського мовно-культурного простору 
Донець Л.С. (Миколаїв) Семантика дієслова «вергати» 
Дюмін О.З. (Харків) Особливості формування національної самосвідомості на Слобожанщині 
Завадська-Пономаренко В.В. (Київ) Мовне віддзеркалення української ментальності в колисковій пісні: архетипи вітальності 
Іващенко А.Г. (Миколаїв) Від філософії серця до філософії слова (духовні та морально-етичні особливості сучасного 
мовлення) 
Коваленко А.М. (Одеса) Візуальні форми мислення в контексті мовної проблематики 

9 
Крамарчук Х.П. (Львів) Роль лінгвістичного аналізу у виявленні семіотичних принципів як правил формування національних 
символьно-знакових систем архітектурно-предметного середовища 
Кривенко О.Г. (Київ) Українська мова у філософсько-правовому розумінні 
Куровський В.В. (Київ) Мова в релігійній обрядовості українського народу 
Мазур Л.О. (Львів) Концепція «виправлення імен» у світовій та вітчизняній мовній культурі 
Михайлич О.В. (Київ) Особливості лінгвоетнічної структури населення України 
Павленко Н.С. (Київ) Філософія символів: образ квітки у творчому спадку Степана Павленка 
Переломова О.С. (Суми) Своєрідність мовного буття українсько-грузинського поета Рауля Чілачави як прояв духовної 
самоідентифікації особистості 
Петькун С.М., Григор’єв В.Й. (Київ) Мова – генетичний код нації 
Плівачук К.В. (Біла Церква) Мова – інтелектуальний портрет людини 
Россоха І.М. (Харків) Самобутність української мови на тлі інших слов’янських мов (за даними компаративної лінгвістики) 
Сворак С.Д., Бойчук В.М. (Івано-Франківськ) Українська мова як форма вияву світоглядних цінностей українців 
Таровська О.А. (Київ) Мова як чинник формування національної свідомості 
Терлецький В.М. (Київ) «Scriptura philosophica sui interpres». Міркування щодо сучасних україномовних перекладів світової 
філософської класики 
Якимів Е.В. (Київ) Мова як символічний код національної культури 

10 
Підсекція 2 

Мова як чинник самопізнання і розвитку українського народу 
Головують: Токар Л.К., Калакура Я.С., Солдатенко В.Ф., Науменко Н.В. 
Секретар: Краснодемська І.Й. 
Доповіді та повідомлення: 
Богданов М.І. (Київ) Українська мова і побудова національної держави 
Бойко Н.Р. (Київ) Мова як чинник національної консолідації в суспільно-політичних поглядах Сергія Єфремова 
Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Мовознавчі дослідження в НТШ на рубежі XIX – XX ст. 
Губський С.І. (Київ) Впровадження української мови в Армії УНР 1918-1920 рр.: проблеми та досвід 
Єрмашов Т.В. (Київ) Проблеми українського правопису в спадщині С. Єфремова 
Калакура Я.С. (Київ) Мова як об’єкт та інструмент історичного дослідження 
Ковалюк З.М. (Керч) Українська мова: до історії формування та розвитку 
Коробко Б.П. (Київ) Слово про слово 
Кочин В.П. (Київ) Українська мова в системі державного управління 
Кочубей А.В. (Рівне) Українська мова у відтворенні самобутності народу  
Краснодемська І.Й. (Київ) Внесок учених української діаспори в становлення українського мовознавства (ХХ ст.) 
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Лазарєва В.Т. (Київ) Українська мова в концепції етнокультурного розвитку П. Куліша 
Мазур М.М. (Жашків) Особливості мовного відтворення ментальності, історичної місії та долі українського народу 
Мартинюк А.Г. (Київ) Українська мова в системі лекційно-просвітницької роботи Товариства «Знання»  

11 
Мельник А.І. (Чернігів) Закони історії як проблема українознавства 
Мех Н.О. (Київ) Функції мови в житті народу, нації 
Моісєєва Н.І. (Харків) Слобожанська ментальність: історичне коріння і сучасність 
Петровський О.І. (Київ) Питання державності української мови в роботі міжнародних конгресів україністів 
Плотникова Л.Ф. (Київ) Функції мови в формуванні та розвитку української нації 
Савицька В.М. (Сміла) Україна – ментальність, доля, історична місія 
Сележан Й.Ю. (Чернівці)  Мова як засіб спілкування 
Склярова О.М. (Київ) Мовна політика в країнах Європи і в незалежній Україні (порівняльний аспект) 
Стремоухова І.В. (Харків) Українська мова: минуле та сучасне 
Токар Л.К. (Київ) Українська мова в самопізнанні й самотворенні народу 
Федоренко О.А. (Київ) Мовна ідентичність українства в умовах наростання світових глобалізаційних процесів  
Філатович О.В. (Київ) Живе слово – творчість життя 
Цимбалюк В.І. (Сквира) Етимологія назви «Україна» в контексті світової історії 

12 
Секція ІІ 
Мова як чинник національної самоідентифікації українців 
Головують: Калашник В.С., Ющук І.П., Сазоненко Г.С.,           Сніжко В.В. 
Секретарі: Кононенко М.П., Лавренчук І.І. 
Доповіді та повідомлення: 
Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) Менталітет як чинник національної самоідентифікації народу 
Грицай М.П. (Київ) Мовні та соціально-оздоровчі аспекти екології людини з погляду давньоукраїнської ведичної науки 
Зеленчук В. (Верховина) Роль діалекту у збереженні національної свідомості гуцулів як частини українського етносу 
Калашник В.С., Філон М.І. (Харків) Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації 
Кіраль С.С. (Київ) Українська мова як чинник самоідентифікації українського народу (на матеріалі публіцистики та епістолярію 
Трохима Зіньківського та Бориса Грінченка) 
Козанкевич О.М. (Польща) Українська мова і стереотипи. Роль стереотипів у національній самоідентифікації українців 
Комінярська І.М. (Кременець) Національна ідентичність українського народу (філософський, етнографічний, психологічний, 
культурологічний та літературознавчий аспекти) 
Кононенко М.П. (Київ) Фізика виживання – педагогіка успіху 
Лавренчук І.І. (Київ) Мова як основа взаємодії суспільства з природою  
Медвідь Ф.М. (Ірпінь) Мова як базовий чинник національної самоідентифікації українців: політико-правові підстави 
Миколаїв Р.Д. (Київ) Фактор мови в релігії як елемент національної ідентичності 
Наливайко С.І. (Київ) Мова як банк пам’яті найдавнішої історії народу 

13 
Овчар І.В. (Івано-Франківськ) Відновлення державотворчих процесів в Україні як чинник відродження національної та мовної 
самоідентифікації українців 
Отрошко Л.Г. (Київ) Феномен природи у світобаченні українців 
Сніжко В.В. (Київ) Слово – знак етнічності 
Сухопар В.Ф. (Харків) Проблема двомовності і мовно-культурної ідентичності в студентському середовищі 
Федунь М.Р. (Івано-Франківськ) Мова української мемуаристики Галичини першої половини ХХ століття – носій 
самоідентичності українського народу 
Фінін Г.І. (Харків) Мовна самоідентифікація особистості 
Чешков О.А. (Київ) Роль інноваційного українознавства в архітектоніці українського суспільства 
Шлемко О.Д. (Київ) Гуцульська говірка як засіб самоідентифікації акторів Гуцульського театру Гната Хоткевича 
Щербачук Л.Ф. (Сімферополь) Вираження національного менталітету фразеологізмами української мови на позначення 
відносин між людьми 
Ясакова Н.Ю. (Київ) Семантика персональності у мовній картині світу українців 

14 
Секція ІІІ 
Мовна політика. Державні механізми утвердження мови 
Головують: Удовенко Г.Й., Степаненко М.І., Гуйванюк Н.В., Пономаренко А.Ю. 
Секретар: Кривенко Л.М. 
Доповіді та повідомлення: 
Бабич Н.Д. (Чернівці) Державна мова в полікультурних регіонах України: проблеми давні і сьогочасні 
Білик Б.І. (Київ) Ідея введення другої державної мови в Україні – згубна для інших її національних меншин, корінної нації 
Боярова Л.Г. (Харків) Українська термінологія і мовна політика     (20-ті рр. XX ст. – поч. XXI ст.) 
Васютинський В.О. (Київ) Мовні преференції як чинник політико-ідеологічного самовизначення в Україні 
Ганжа Б.Л. (Київ) Українська наукова термінологія в галузі фізіології 
Гуйванюк Н.В. (Чернівці) Українознавчі параметри живої народної мови 
Дмитрієнко Ю.М. (Харків) Досвід комп’ютерного моделювання української правосвідомості як форми майбутньої української 
держави  
Доценко О.Л. (Київ) Правове регулювання статусу української мови (діахронічний аспект) 
Дуда Н.М. (Львів) Соціальний контекст функціонування української мови 
Завгородній Ю.С. (Київ) Прояви глобалізму на мовному ґрунті 
Карпенко Н.С. (Київ)  Українська мова в середовищі іноземців 
Коваленко В.Ф. (Харків) Харківський досвід утвердження української мови та актуальність вдосконалення Законів України 
Кожевніков В.П. (Київ) Стара мовна політика нового уряду 
Кондратюк Г.М. (Сімферополь) Українська мова в Криму: історичний досвід ХХ століття 

15 
Корж А.В. (Київ) Політико-правові засади утвердження української мови як державної в Україні 
Корновенко Л.В. (Черкаси) Мовна поведінка службовця (за результатами опитування в м. Черкаси) 
Лисова С.І. (Київ) Розвиток ідеї соборності і мовно-культурної політики в українській суспільно-політичній думці ХІХ – початку 
ХХ ст. 
Макар М.Ф. (Київ) Значення та труднощі створення українського перекладу Святого Письма 
Марунич І.І. (Київ) Нагальні питання удосконалення чинного законодавства з питань функціонування державної мови в Україні 
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Медвідь А.М. (Ірпінь) Мовна політика в незалежній Україні: стан та перспективи 
Микитюк О.Р. (Львів) Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніяльного суспільства 
Мойсієнко А.К. (Київ) Мова і соціологія: когнітивний вимір 
Мухтерем В.У. (Київ) Державна мовна політика в АРК: стан та перспективи розвитку 
Нестерчук М.Т. (Київ) Роль «Просвіти» в утвердженні української мови 
Олійник М.В. (Донецьк) Мовні проблеми на Донеччині 
Піскорська Л.І. (Дніпропетровськ) Розвиток української мови в регіоні 
Полтавська О.М. (Алчевськ) Мова як засіб професійного самоствердження людини 
Приставська Л.І., Ферій Н.В. (Львів) Антиукраїнські тенденції мовної політики в Україні 
Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) Лінгвоцид як предмет українознавства 
Савойська С.В. (Київ) Мовна політика в контексті законотворчої діяльності Верховної Ради України 
Сасюк Н.В. (Рівне) Реалії мовної політики в царині освіти 
Святокум І.О. (Харків) Володіння державною мовою як чинник формування нової генерації українських правоохоронців 
Степаненко М.І. (Полтава) Українська мова з погляду історії та сучасності 

16 
Сушко В.А. (Харків) Мовна ситуація в російській частині Слобожанщини (за матеріалами польових досліджень 2003-2004 рр.) 
Цап Г.Я. (Івано-Франківськ) Особливості функціонування лексики у тоталітарній системі 
Шаглі В.О. (Одеса) Утвердження державної мови як показник політичної відповідальності української еліти 
Швець Є.Я., Чернова І.В. (Запоріжжя) Мовна політика вищого навчального закладу: сучасний стан і основні завдання 
Шовкошитний В.Ф. (Київ) Мова – наріжний камінь ідеології українського державотворення 
Явір В.В. (Кривий Ріг) Стан українського мовлення в індустріальних центрах України 

17 
Секція ІV 
Мовно-освітні орієнтири суспільства. Мова сучасної науки: українознавчі виміри 
Підсекція 1 
Державна мова як засіб формування мовної компетентності особистості  
Головують: Любар О.О., Філіпчук Г.Г., Крижанівська В.П., Зеленчук І.М. 
Секретарі: Безвіконна Т.В., Понур Ю.С. 
Доповіді та повідомлення: 
Бобренко Р.В. (Київ) Плекання культурознавчої обізнаності: розширене бачення терміна «образотворче мистецтво» 
Бублик Л.М. (Одеса) Лексична синоніміка в творах Григорія та Григора Тютюнників як засіб відображення ментальності 
українського народу 
Вознюк Л.В. (Дніпропетровськ) Роль суб’єктів внутрішкільного управління в утвердженні державної мови  
Гіреш Е.К. (Берегово) Спільні форми та методи навчання української та англійської мов в угорськомовних школах Закарпаття 
Головай І.А. (Київ) Проблема престижу української мови серед старшокласників 
Груба Т.Л. (Рівне) Інтегрований підхід до формування мовної особистості випускника середньої школи  
Данилевська О.В. (Кобижча) Плекання любові до рідної мови через пісенну творчість рідного краю 
Данилова Г.С. (Київ) Питання рідної мови у спадщині корифея світової думки К.Д. Ушинського – фундамент сьогодення і 
майбутнього української нації 
Довбня В.М. (Чернігів) Місце української мови у філософсько-освітньому вченні Григорія Ващенка 
Єрмаков І.Г. (Київ) Проектне бачення компетентнісно-спрямованої загальноосвітньої школи 

18 
Ідзьо В.С. (Москва)  Олег Ярославович Галицький (Настасич) – автор “Слова о полку Ігоревім” 
Комов О.В. (Донецьк) Фонетичні особливості українського мовлення освітян міста Донецька 
Крижанівська В.П. (Київ) Формування мовленнєвої компетенції особистості в умовах сучасної школи 
Кулагіна Н.А. (Київ) Українознавча складова як основа розвитку творчих здібностей учнів 
Кушерець В.І. (Київ) Мова сучасної науки, освіти та науково-просвітницької діяльності: українознавчі виміри 
Лопушанська Г.В. (Львів) Українсько-англійські мовні паралелі в педагогічному досвіді 
Любар О.О. (Кривий Ріг) Інноваційний характер історії української школи і педагогіки в трактуванні сучасного покоління 
вчителів  
Люріна Т.І. (Київ) Українська мова як визначальний фактор української культури і державності 
Матвієнко П.І. (Полтава) Роль інституту післядипломної педагогічної освіти в утвердженні престижу і культури української мови 
– головного чинника патріотизму 
Михайлюк В.О. (Миколаїв) Методи формування культури ділового мовлення 
Мінченко Т.А. (Чернівці) Використання елементів українознавства на уроках української мови і літератури 
Мороз В.В. (Київ) Використання потенціалу української мови у формуванні особистості 
Поп О.І. (Закарпаття) Особливості вивчення української мови у школах національних меншин та засоби управління 
пізнавальною діяльністю школярів при вивченні державної мови 
Попельнюх О.І. (Харків) Українська мова як чинник створення національної школи на Слобідській Україні II половини XIX ст. (з 
педагогічного доробку М.О. Корфа) 
Руденко Н.І. (Сімферополь) Українська мова в школах Криму 
Рудий Б.А. (Київ) Засвоєння української мови дитиною як аргумент надприродності походження мовних здібностей 
Сікорський П.І. (Львів) Роль рідної мови у психічному розвитку дитини 
Скрипник Т.Г. (Київ) Українська мова у формуванні еліти 

19 
Танана С.М. (Переяслав-Хмельницький) Мовно-культурна освіта організаторів краєзнавчої роботи 
Титова М.В. (Івано-Франківськ) Навчальні плани і програми з української мови для шкіл Галичини (друга половина XIX – 
перша третина XX ст.) 
Філіпчук Г.Г. (Київ) Мова – соціалізуючий, інтелектуалізуючий і консолідуючий фактор 
Фролова О.Є. (Чернігів) Національне виховання  у філософсько-освітньому вченні С.Русової 
Хоменко О.А. (Київ) Мовно-стильовий континуум українського письменства останнього десятиліття 
Черничко С.С., Берегсасі А.Ф. (Берегово) Українська мова у школах з угорською мовою навчання 
Чукіна В.Ф. (Київ) Наукова мова сучасних українських шкільних підручників 
Шевчук А.С. (Київ) Національні традиції у формуванні особистості дітей дошкільного віку 
Шут Н.М. (Київ) Формування мовленнєвих умінь особистості: українознавчий аспект 

20 
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Підсекція 2 
Державна мова у змісті освіти сучасних вищих навчальних закладів 

Головують: Єрмоленко С.Я., Шляхова В.В., Зубков М.Г. 
Секретар: Любарська Л.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Ачилова В.П. (Сімферополь) Складнопідрядні з’ясувальні речення в наукових текстах української мови 
Барановська Л.В. (Біла Церква) Лексико-семантичні особливості мови навчання та професійної взаємодії студентів аграрних 
ВНЗ 
Безотосний М.Т. (Полтава) До питання про роль української мови та культури у формуванні особистості студента – 
майбутнього спеціаліста ХХІ століття 
Божко Н.М. (Харків) Роль української мови у вихованні сучасної еліти 
Висоцький А.В. (Київ) Інтенціальні прислівники та їх синтаксична реалізація в українській мові 
Д’яченко Г.П. (Луганськ) Аналіз досвіду формування національномовної компетенції студентів ВЗО України та світу 
Денисюк Т.К. (Черкаси) Взаємодія лексичної і граматичної семантики твірної основи і похідного дієслова зі значенням 
переривчасто-пом’якшувальної дії 
Добровольська Л.А. (Київ) Специфіка вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у технічному 
університеті 
Думанська Л.Б. (Одеса) Комунікативний аспект української термінології будівництва та архітектури 
Дюмін О.З. (Харків) До проблеми дистанційного тестування знань студентів з української мови 
Дьолог О.С. (Харків) Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові 
Єрмоленко С.І. (Мелітополь) Комплексний підхід до вивчення синтаксису у ВНЗ 
Єрмоленко С.Я. (Київ) Доступність, цікавість і науковість сучасного підручника з рідної мови  

21 
Жирик О.А. (Рівне) Мовна норма в термінології 
Зелінська Н.В. (Львів) Мова української науки: на перехресті «відповідального вчинку» та естетичної самодостатності 
Зубков М.Г. (Харків) Новий українсько-російський політехнічний словник 
Карачун В.Я. (Боярка) Англо-український словник наукової лексики для студентів вищої школи 
Касьянова С.П. (Київ) Стан і перспективи використання української мови у процесі навчання іноземних студентів 
Кіріна-Радчук В.М. (Лебедин) Культура усного мовлення як складова комунікативної культури майбутнього вчителя і методи її 
формування 
Колтуцька І.А. (Луцьк) Традиції європейського структуралізму в українському мовознавстві 
Кухаренко В.М. (Харків) Вплив дистанційного навчання на культуру особистості 
Левицька Н.М. (Київ) Український аспект у викладанні гуманітарних дисциплін у вузах України на рубежі ХІХ – ХХ ст. 
Малевич Л.Д. (Рівне) Українська науково-технічна мова: історія і сучасні проблеми 
Мамчич О.Б. (Чернігів) Актуальні питання мовної підготовки магістрів  
Маргітич К.Є. (Берегово) Особливості вивчення державної мови в Закарпатському угорському інституті 
Мачуський Є.А., Тищенко К.М., Рудий Б.А. (Київ) Український словник нового типу 
Москаленко А.М. (Київ) Формування україномовної компетентності у процесі вивчення профільних дисциплін 
Нагачевська З.І. (Івано-Франківськ) Рідна мова в освітній програмі жіночого руху Західної України (перша третина ХХ ст.) 
Назарук Н.В. (Рівне) Гуманітарні виміри консолідації українства  
Науменко Н.В. (Київ) Роль літературної творчості у формуванні мовних знань студентів технічного ВНЗ 
Никифоренко А.Р. (Макіївка) Мова текстів підручників з «Історії держави і права України» та проблеми засвоєння студентами 
матеріалу цього курсу 
Олексенко В.П. (Херсон) Теоретичні засади категорійного словотвору 
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Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) Українська наукова мова в термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу 
Охріменко Ю.А., Охріменко С.Ф. (Київ) Проблеми становлення української науково-технічної мови на прикладі фізичної галузі 
знань 
Панов С.Ф. (Київ) Гуманізація мовної освіти: світоглядний аспект 
Пилипенко В.Ю., Стьопін А.О. (Одеса) Мовне виховання особистості у вищій школі в багатонаціональному регіоні: питання 
політики та практики 
Пчелінцева О.Е. (Черкаси) Функціонування української мови у середовищі викладачів і студентів: стан, проблеми, перспективи 
Рогожа В.Г. (Хмельницький) Реально-індикативний тип вольової модальності в текстах кодексів України 
Сергієнко Ю.Г. (Алчевськ) Із досвіду викладання гуманітарних дисциплін державною мовою у вищих навчальних закладах 
Луганщини 
Труніна Т.І. (Київ) Використання категоріальних моделей синонімів у практиці викладання алергології 
Фесенко Г.Г. (Харків) Мовні орієнтири у філософській освіті Харківського університету 
Шапошникова І.В. (Херсон) Психолінгвістичний аспект комунікативної підготовки майбутніх фахівців соціально-психологічної 
сфери 
Шляхова В.В. (Черкаси) Роль перекладу у процесі формування українськомовної особистості  
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Секція V 

Українська мова в розбудові національної культури 
Підсекція 1 

Культурні та мовні чинники в розбудові української держави: традиції та перспективи 
ГОЛОВУЮТЬ: ШЕВЧЕНКО В.І.,  АНТОНЮК В.Г.,   
Горенко-Баранівська Л.І. 
Секретарі: Коротя-Ковальська В.П., Семенюченко О.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Авер’янова Н.М. (Київ) Образотворче мистецтво як чинник формування світогляду українського суспільства 
Антонюк В.Г. (Київ) Рідномовна концепція української вокальної школи  
Баранівський В.В. (Київ) Роль української мови в сфері економіки та права 
Баранівський В.Ф. (Київ) Українська мова як чинник формування духовності особистості 
Бережна О.В. (Київ) Взаємодія української та російської мов у розмовному жанрі на естраді 
Бітаєв В.А. (Київ) Мова в контексті сучасних проблем етнокультурознавства 
Бітаєва О.В. (Київ) Популяризація української мови в контексті українсько-польських культурних відносин 
Вакульчук О.А. (Київ) Діяльність нотних видавництв у період українізації 
Глущук Т.В. (Київ) Національні традиції функціонування фортепіанної виконавської школи України 
Голіней Р.Ю. (Київ) Мова науки в Україні 
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Голубенко О.В. (Київ) Мова та ділові стосунки в Україні 
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Горенко-Баранівська Л.І. (Київ) Українська мова в розбудові національної культури 
Гусарчук Т.В. (Київ) Мовні аспекти української духовної музики (історичні та індивідуально-стильові виміри) 
Єсипок В.М. (Київ) Кобзарська мова в українській культурі 
Зозуля Л.М. (Київ) Мова і мислення 
Ігнашкіна (Калашнікова) Т.Г. (Київ) Українська сценічна мова: основні етапи розвитку 
Іщенко Ю.А. (Київ) Двомовність мовної особистості: наративна та дискурсна ідентичність 
Каганець І.В. (Київ) Мова і здоров’я. Можливості застосування української мови для індивідуального і колективного 
оздоровлення та омолодження 
Калашников В.Ф. (Київ) Культура сценічного мовлення на сучасному етапі 
Карпенко С.Д. (Київ) Феномен мови у народній творчості: традиції і сучасність  
Ковтун В.Д. (Київ) Роль українських свят і обрядів в умовах паркового середовища 
Кожушко Є.В. (Київ) Музично-видавнича діяльність Г. Їндржишека (поч. XX ст.) 
Коротя-Ковальська В.П. (Київ) Пісенна мова України 
Коршунова І.П. (Харків) Образно-поетичний потенціал української пісні як джерело катарсису сучасної людини 
Кузнєцова І.В. (Київ) Мова як локальний засіб формування глобалізованої свідомості 
Кухарєва О.К. (Київ) Українська мова та її роль у формуванні культуротворчого середовища (до питання меценатства, 
спонсорства та благодійницької діяльності в Україні) 
Люлька З.В. (Київ) Значення української мови у формуванні творчої особистості 
Люлька О.С. (Київ) Українська мова в контексті розвитку національного театру 
Марусик-Жмендак Н. (США) Українська мова в розбудові національної культури 
Підгорбунський М.А. (Київ) Таємна мова кобзарів та лірників як відображення долі мандрівних музикантів 
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Романюк І.В. (Тернопіль) Словесні та музичні формули українських дум та їх паралелі у південно-слов’янському епосі  
Руденко Л.Г. (Івано-Франківськ) Нотна колекція Київської духовної академії як пам’ятка української культури (до питання  
рідномовних історичних джерел) 
Савченко І.В. (Київ) Музичні традиції України 1917 – 1925 рр.: культурологічний аналіз музичних джерел 
Сагдієв М.С. (Київ) Українська мова в грі КВК: особливості, специфіка та розкриття проблематики 
Семенюченко А.В. (Київ) Обрядово-родинні чини: етимологічний та психологічний виміри 
Семенюченко О.В. (Київ) Мова та світобачення 
Тарасенко Є.В. (Київ) Мовна культура в Україні (на матеріалах музею українознавства) 
Троєльнікова Л.О. (Київ) Мова як фактор художньо-освітнього середовища 
Цегельник С.В. (Київ) Роль М.Лисенка в утвердженні української мови в музично-пісенній творчості 
Чернець В.Г. (Київ) Українська мова в державотворчій функції культури 
Шевчук О.Ю. (Київ) Літургічна вимова в українському церковному співі (XI–XVII ст.) 
Шульгіна В.Д. (Київ) Українська музична спадщина в архівах і бібліотеках Польщі: пошуки і знахідки 
Яковлев О.В. (Київ) Зміст та соціальне призначення української книжкової продукції в 20-ті рр. XX століття 
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Підсекція 2 

Українська мова в лінгвокультурному вимірі 
Головують: Шевчук С.В., Козлов А.В., Денисюк С.П. 
Секретарі: Петриченко К.В., Дияк О.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Беценко Т.П. (Суми) Концепт воля в українських народних думах 
Глущик С.В. (Київ) Механізми утвердження української мови як державної 
Гончаренко О.М. (Кривий Ріг) Самобутність мови творців козацького фольклору Наддніпрянщини 
Данилюк Н.О. (Луцьк) Лінгвокультурологічна лексика у мові української народної пісні 
Денисюк С.П. (Київ) Проблема багатомовності української літератури 
Дияк О.В. (Київ) Семантична структура складних слів із коренями на позначеннях чорних металів 
Захарків О.Т. (Львів) Годі говорити – пора діяти (про гостроту культуромовної проблеми в Україні) 
Ідзьо В.С. (Москва) В.Т.Наріжний як основоположник українського роману (до 225-ліття з дня народження) 
Кабиш О.О. (Київ) Інноваційні процеси в маркованій лексиці сучасної української мови 
Клименко І.В. (Київ) Конфліктна двомовність в Україні на початку ХХІ ст. 
Ковальчук Н.Д. (Київ) Архетип слова в контексті української культури 
Козлов А.В. (Кривий Ріг) Мовний аспект духовності та ментальності української літератури 
Крамарчук Х.П. (Львів) Смислово-формотворча пов’язаність ідеографеми букви з предметно-просторовими формами  
Крупа М.П. (Тернопіль) Семантична модель чоловічої любові у художньому слові українок 
Кульматицька О.І. (Тернопіль) Лексика сучасної масової культури: стан і статус 
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Лебєдєва Т.М. (Сімферополь) Астральні символи як елементи українського фразеотворення 
Лісовська В.С. (Київ) Рідна мова в духовному розвитку людини  
Лобода Т.М. (Київ) Мовні тенденції в заміні лексичних кальок російської мови в сучасній українській літературній мові 
Макаренко Н.А. (Київ) Проблеми української мови в українознавчих працях Луки Луцева 
Маленко О.О. (Харків) Краса як цінність буття в українському фольклорному дискурсі: концептуально-мовна рецепція 
Мафтин Л.В. (Чернівці) Лексико-семантичні особливості мовлення українців як актуальна проблема українознавства 
Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) Ціннісна парадигма риторики як філологічної дисципліни у розбудові української культури 
Пазюк Н.В. (Запоріжжя) Формування риторичної культури громадян України засобами державної мови 
Палагута М.І. (Тернопіль) Роль української мови у відродженні національної культури у студентів технічних закладів навчання 
Плачинда С.П. (Київ) Зі спостережень над «Велесовою книгою» 
Потапенко О.І. (Переяслав-Хмельницький) Словник символів української культури: українознавчий вимір 
Самойлович Л.В. (Сімферополь) Вірування українського народу як джерело походження фразеологізмів 
Скуратовська О.В. (Умань) Творча спадщина П.Д. Демуцького у світлі розвитку провідних тенденцій сучасної української 
фольклористики 
Форманова С.В. (Одеса) Інвективна лексика як вияв епатажності в мовленні українців 
Хоню В.В. (Київ) Мова сучасної молодої літератури 
Шевчук О.В. (Київ) «97» Миколи Куліша – українознавче прочитання 
Шевчук С.В. (Київ) Культура мовлення – чинник стабільності держави 
Шемет В.Г. (Київ) Афіксоїди іншомовного походження як засіб формування інтернаціональної лексики 



 175

Юкало В.Я. (Тернопіль) Лікарський жаргон у структурі української національної мови 
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Секція VІ 
Історія мови – відображення долі народу 

Головують: Сологуб Н.М., Яременко С.А., Шкрібляк П.В. 
Секретарі: Карпенко Н.С., Павленко Н.С. 
Доповіді та повідомлення: 
Андрієнко Л.О. (Київ) Назви осіб за національністю та місцем проживання в авторських творах XVII ст. 
Береза Р.П. (Львів) Театралізація народних свят як засіб розвитку мовленнєвої культури особистості 
Бєліков Ю.А. (Харків) Зміни у мовному складі населення Слобожанщини у XIX ст. 
Білик Н.І. (Тернопіль) Культурологічні категорії в студіях Богдана Лепкого 
Білогорка М.В. (Чернівці) Про давність української мови 
Буткова Г.В. (Ізмаїл) Розвиток синонімічної підсистеми в перших десятиріччях ХІХ ст. 
Василашко В.Ф. (Київ) Урок української – урок історії 
Ватащук М.В. (Луцьк) Проблема польського елементу в галицькій діалектно-книжній мові у полеміці української інтелігенції 
щодо уніфікації української літературної мови наприкінці XIX – на початку XX ст. 
Вертелецький В.Є. (США) Взаємозв’язки та значення українських коренів в індоєвропейських мовах: гуманізм, біоетика та 
медицина 
Волос О.В. (Миколаїв) Українська мова у земській початковій школі другої половини XIX ст. (на прикладі Херсонської губернії) 
Ворончук І.О. (Київ) Родинна термінологія актової документації ґродських і земських судів XVI – XVII ст.  
Гавдида Н.І. (Тернопіль) Мистецтвознавча лексика у творах Богдана Лепкого 
Гайдученко Г.М. (Херсон) Художня реалізація хронологічно маркованої (застарілої) лексики як темпорального показника епохи 
Ганіна А.В. (Крим) Форми на -но, -то як особливість граматичної системи української мови 
Головай І.А. (Київ) Іван Франко про перспективи буття української мови 
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Гомон П.Л. (Харків) Мова Слобожанщини: історичні аспекти і психологічні особливості 
Губерначук С.С. (Київ) Племінні основи української мови 
Дем’янюк М.П. (Київ) Внесок українських мовознавців у розвиток російської лексикографії ХVІІІ ст. 
Демченко В.М. (Херсон) «Піджин» як органічна форма української мови 
Денисюк В.В. (Умань) Фразеологічні особливості приватних листів ХVІІІ ст. 
Донець Л.С. (Миколаїв) Давньокиївська система числа 
Задорожна О.М. (Рівне) Концепт часу в мовній  картині світу українця 
Задорожний В.Б. (Київ) Про деякі усталені традиції в українському правописі 
Зелінська О.Ю. (Умань) Елементи наукового стилю у проповідях І. Галятовського 
Ідзьо В.С. (Москва) Формування українського народу та української мови за свідченнями філологічної та історичної  науки 
Квасюк Л.В. (Острог) Українська та церковнослов’янська мови як мови культури в богослужбовому житті православної церкви 
Козубняк В.К. (Ватутіне) Історія мови – відображення долі народу 
Коротєєва-Камінська В.О. (Київ) Викладання української мови в історичній ретроспективі (1917 – 1995 рр.) 
Лучканин С.М. (Київ) Універсальне й ідіоетнічне в староукраїнській граматичній теорії – невід’ємний інгредієнт греко-
слов’янської історико-культурної спільності 
Маврокордато В.О. (Миколаїв) Мовні традиції українців у творчості Олени Пчілки  
Маключенко В.І. (Острог) Проблеми збереження та розвитку української мови у публіцистичній творчості Олеся Гончара 
Мирошниченко М.І. (Одеса) Мотиваційні типи аґентивних іменників української мови (семантичний аспект) 
Ніколаєва Н.Б., Іщук О.С. (Київ) Мовне питання в Україні в другій половині 40-х років ХХ ст. та видавнича діяльність ОУН 
Панченков А.О. (Київ) Проповідницький підстиль нової української мови 
Пасічник В.М. (Харків) Іван Франко у боротьбі за утвердження і розвиток української мови 
Петриченко К.В. (Київ) Статус української мови в період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр. 

30 
Рищенко Л.В. (Первомайськ) Розвиток української юридичної термінології (словотвірний аспект) 
Рожкова Л.І. (Суми) Утвердження української мови в містах Лівобережної України: досвід 1920-х років і проблеми сьогодення 
Рубашова С.О. (Київ) Мовне питання в діяльності українських громад 60-х рр. ХІХ ст. 
Рябченко О.Л. (Харків) Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри мовознавства (1920-ті рр.) 
Сіденко Н.П. (Донецьк) Закономірності збереження в часі діалектної географічної апелятивної лексики Донеччини 
Сологуб Н.М. (Київ) Мовотворчість Івана Багряного у контексті історії української мови та історії народу 
Спориш Н.Д., Данилейко О.Л. (Київ) Фразеологічні одиниці із соматичною компонентою «голова» 
Судук І.І. (Івано-Франківськ) Семантика порівняльних конструкцій з реально-порівняльним показником «як» в старозавітніх 
текстах Святого Письма 
Тищенко Т.М. (Умань) Динаміка звукових змін у групах приголосних у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя  
Тумай Н.В. (Київ) До питання лінгвоциду української мови (ХІХ ст.) 
Уланчук І.Б. (Умань) Особливості зачину актів купівлі-продажу (на матеріалі Пирятинських актових книг) 
Устюгова Л.М. (Ужгород) Іменники з суфіксом *-nij- в українській мові: структура, лексичне та словотвірне значення 
Файчук Т.Г. (Київ) Особливості історичного розвитку медичних пам’яток: мова, стиль, різновиди 
Фаріон І.Д. (Львів) Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства 
Цвенгрош Г.Г. (Львів) Емський указ № 3158: історія оприлюднення (липень 1876 р., Львівська «Правда») 
Чопик Дан Богдан (Чопик Б.Г.) (США) Початки кириличного книгодрукування народною мовою (на основі праць Ф. Скорини та 
М. Смотрицького) 
Шимко О.В. (Ужгород) Вплив церковнослов’янської мови української редакції на московську книжно-писемну традицію 
Шкрібляк П.В. (Верховина) Мова як універсальна форма відображення історії української нації 
Яременко С.А. (Київ) Державна мова: історичний вимір і реалії сьогодення 

31 
Секція VІІ 

Мова в українській діаспорі 
Головують: Федоренко Є.В., Кононенко П.П., Паламар Л.М., Чопик Б.Г., Галько О.Ю., Ідзьо В.С. 
Секретарі: Карпенко С.Д., Бондарук Л.В. 
Доповіді та повідомлення: 
Ведмідь І.Г. (Корсунь-Шевченківський) Україна – діаспора: єдність у вирішенні проблеми посилення захисних механізмів 
мови в контексті нарощення автентичного потенціалу української культури 
Грон В.В. (Черкаси) Мова і українська діаспора 
Давиденко Л.В. (Латвія) Українська мова в діаспорі (на прикладі Латвії) 
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Заячук Ю.Д. (Львів) Українська мова в контексті літніх українознавчих студій канадських університетів в Україні 
Калюжна Г.Ю. (Мінськ) Українська мова і громадська газета в діаспорі: практика роботи та проблеми 
Кондор М.В. (Ужгород) Про функціонування української мови в Румунії 
Костянтинова С.В. (Київ) Психолінгвальний компонент мовної поведінки українців Аргентини 
Кузнєцова І. (Литва) Українська мова в діаспорі (на прикладі Литви) 
Лебединська Т.М. (Санкт-Петербург) Українська мова в Санкт-Петербурзі: минуле і перспективи розвитку 
Литвиненко О.В. (Одеса) Українське шкільництво та збереження рідної мови і культури українців у Польщі (90-ті рр. XX ст.) 
Мацько В.П. (Хмельницький) Мова прозових творів: фрагменти з української діаспорної ідіолексики 
Мельник Л.М. (Москва) Українська мова в діаспорі на прикладі Російської Федерації 
Мокляк Я. (Польща) У боротьбі за мову навчання. Депутатська діяльність Юліана Романчука в Галицькому сеймі у 80-ті роки 
XIX ст. 

32 
Нікітченко А.І. (Молдова) Лінгводидактичні основи викладання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки 
Молдова 
Онопрієнко Т.М. (Корсунь-Шевченківський) Художнє слово письменників діаспори як чинник у процесі формування 
особистості 
Паламар Л.М. (Київ) Специфіка викладання української мови в Молдові 
Песчаний О.О. (Київ) Мова в українській діаспорі німецькомовних країн: Австрії, Німеччини, Швейцарії 
Погребеник В.Ф. (Київ) Українська жіноча вишуканість поетичної мови Дарії Рихтицької (на матеріалі збірки «Магія вогню») 
Рогова Г.М. (Молдова) Телемовлення для українців Молдови: досвід, тенденції розвитку 
Сапсай Г.П. (Мінськ) Проблеми взаємовпливу білоруської мови на вивчення української мови в школах Білорусі 
Сирник М.І. (Польща) Стан навчання української мови у Польщі 
Совінська Н.В. (Тернопіль) Українська мова діаспори Західної Європи 
Стаховська Н.О. (Латвія) Мова в українській діаспорі у Латвії 
Твардовський П. (США) Українська мова – визначальний чинник українського народу (нотатки з всеамериканської 
вчительської конференції) 
Тетеріна-Блохіна Д. (Німеччина) Мова – національний скарб, чинник самоідентифікації українців 
Тома Н.М. (Київ) Мовознавча діяльність Святослава Караванського 
Чіжмарова М. (Словаччина) Лексикографічне опрацювання нових слів у перекладному словацько-українському словнику 
Чопик Дан Богдан (Чопик Б.Г.) (США) Фонетичні та фонологічні студії української звукової системи та фонематичності звуків G та Y  

33 
Секція VІІІ 

Українська мова в засобах масової інформації 
Головують: Загнітко А.П., Ожигова О.В., Гунчак Т.Г., Лукашенко В.В., Коноваленко О.С. 
Секретарі: Варзар Т.М., Петрук В.М. 
Доповіді та повідомлення: 
Артамонова І.М. (Донецьк) Ігрові стратегії в медіатексті 
Банзерук О.В. (Ніжин) Вторинна номінація в газетному тексті 
Богуцька О.А. (Сімферополь) Крим: українська мова в засобах масової інформації 
Бойко Н.І. (Ніжин) Експресивна лексика як засіб увиразнення художньо-публіцистичного мовлення І. Драча 
Варзар Т.М. (Київ) Мовне меню українських ЗМІ 
Веклинець Л.М., Разумейко М.С. (Сімферополь) Проблеми порушення норм слововжитку сучасної української літературної 
мови в ЗМІ 
Власенко В.В. (Сімферополь) Ненормативне калькування в засобах масової інформації 
Вокальчук Є.Л. (Рівне) Актуальні проблеми культури усного мовлення спортивних тележурналістів 
Гаврилова Я.Л. (Херсон) Вплив назви заголовка на сприймання газетного тексту 
Голубінка Н.І. (Львів) Стилістичні функції іншомовної лексики у мові засобів масової інформації 
Дем’янова А.О. (Київ) Специфіка мови українських Інтернет-сайтів 
Дроботенко В.Ю. (Донецьк) Актуалізаційний потенціал категорії особи у текстах ЗМІ 
Єлісовенко Ю.П. (Київ) Моніторинг культури екранного мовлення: завдання, результати, висновки 
Жук О.О. (Чернівці) Мовні засоби образності у творенні українського колориту телепрограм «Даруємо пісню» 
Загнітко А.П. (Донецьк) Текстотвірний потенціал заголовка в сучасній пресі 
Кир’янова О.В. (Харків) Фольклорні традиції в українській рекламі 
Клипа Н.І. (Ніжин) Використання полісемії та омонімії в газетних текстах 

34 
Ковалевська Т.Ю. (Одеса) Проблема сугестивної адекватності у мові ЗМІ  
Коротич К.В. (Харків) Особливості семантики мовних одиниць для вираження поняття «безпека / небезпека» в дискурсі 
сучасної української преси 
Кузів Л.Б. (Тернопіль) Особливості мови молодіжних журналів 
Кузів О.І. (Київ) Державна мова в засобах масової інформації Київщини 
Левчук О.М. (Київ) Порушення тональності в текстах засобів масової інформації (з практики літературного редагування) 
Литвин О.Г. (Львів) Стилістичні функції іншомовної лексики у мові засобів масової інформації 
Ожигова О.В. (Київ) Сучасний  політичний дискурс: різноманітність тем і поліфонічність комунікатів  
Орлова Н.В. (Херсон) Про основні етапи еволюції журналістикознавчої термінології 
Покровська О.А. (Харків) Гумор як знаряддя виражальної думки і основа для формування рекламного звернення 
Поліщук Л.Д. (Київ) Мова і ЗМІ 
Половинчак Ю.М. (Київ) Роль газети «Киевлянин» у дискусіях про місце і статус української мови наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. 
Поплавська В.В. (Київ) Проблеми європейської інтеграції України в українській і польській пресі 
Придатко Т.О. (Київ) Автори журналу «Українознавство» про українську мову 
Ренке Т.Л. (Київ) Про збереження літературних норм української мови на сторінках журналу «Українознавство» 
Свінціцький М.С. (Київ) Висвітлення життя української діаспори в ЗМІ України 
Сидельников В.П. (Донецьк) Деякі особливості мови в сучасних ЗМІ 
Суменко Б.В. (Київ) Українська мова у вітчизняних ЗМІ 
Тараненко О.В. (Донецьк) Стилістичне використання української лексики в російськомовній пресі Донеччини 
Трифонов Р.А., Яновська Г.В. (Харків) Засоби комізму в оцінці сучасної мовної ситуації: спроба когнітивного аналізу 
публіцистики 
Тріщук О.В. (Київ) Вираження авторства в реферативному тексті 
Федак Р.С. (Львів) Українська мова в засобах масової інформації 
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Фіголь Н.М. (Київ) Мова преси на початку XX століття в Україні 
35 

Секція ІХ 
Сучасні українознавчі дослідження і галузеві науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії 

Підсекція 1 
Сучасне українознавство: стан і перспективи 
Головують: Баран В.Д., Фігурний Ю.С.  
Секретарі: Лєбєдєва О.В., Чирков О.А. 
Доповіді та повідомлення: 
Баран В.Д. (Київ) Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов’ян 
Берестовий А.І. (Черкаси) Україна – історія 
Вишневська-Пилипишин С.І. (Бережани) Функціонування українофільства в російській науковій свідомості 70 – 90 років XIX 
ст.  
Гайда Л.А. (Кіровоград) Регіональні українознавчі дослідження та історичне краєзнавство в системі освіти: проблеми 
взаємовпливу та взаємодії 
Галько О.Ю. (Київ) Числова символіка в українському весільному обряді 
Грозян Н.Ф. (Сімферополь) Фразеологічна ідеографія: перспективи подальшого розвитку 
Євсюкова Н.В. (Горлівка) Проблеми впливу політичної ситуації України на процес політизації профспілок (1991 – 2000 рр.) 
Зеленчук Я.І. (Верховина) Мисливські та рибальські традиції Гуцульщини 
Концур В.В. (Горлівка) Ідеологізація трудящих у призмі діяльності народних університетів профспілок (середина 50-х – 
середина     60-х рр. XX ст.) 
Лєбєдєва О.В. (Київ) Найважливіші концепції вітчизняного етно- і націогенезу в українознавчому вимірі 
Матейко Р.М. (Тернопіль) Андрій Мудрик – лідер західноукраїнської молочарської кооперації 20 – 30-х років XX ст. 

36 
Митяй О.О. (Київ) Роль академіка Євгена Федоренка у формуванні наукового фонду бібліотеки НДІУ МОН України 
Михайлюк В.О. (Миколаїв) Новий гуманітарний менеджмент у контексті європейських вимог 
Наливайко С.С. (Київ) Українознавча методологія в історичному дослідженні 
Приліпко Н.М. (Козелець) Вплив позакласних форм і методів роботи на формування в учнів інтересу до рідної мови  
Розумний М.М. (Київ) Становлення української політичної нації: постреволюційний синдром 
Сацький П.В. (Київ) Дипломатичні надбання УНР періоду до становлення гетьманського режиму 29 квітня 1918 р. у боротьбі 
між Директорією УНР та УСРР (1918 – 1921 рр.) 
Соломаха І.Г. (Чернігів) Проблема розуміння правди у філософському доробку І. Галятовського 
Старовойтова Т.В. (Умань) Україна в міжнародних відносинах 
Торбенко З.Б. (Київ) Роль родинної колекції літератури Теодосія Онуферка (США) у фонді бібліотеки Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України 
Тютюнник О.М. (Чернігів) П.Куліш про особливості українського менталітету 
Фігурний Ю.С. (Київ) Предмет і об’єкт етнології та її активна взаємодія з українознавством 
Цицалюк Н.М. (Харків) Відображення етнічної історії в українській мові 
Черненко І.М. (Мелітополь) Особливості функціонування української мови в галузі туризмознавства 
Чирков О.А. (Київ) Розвиток мовної будови людності України у XX ст. і сьогодні  
Шепель Ю.О. (Дніпродзержинськ) Словотворча інваріантність – варіативність – синонімія 
Шміло О.П. (Тернопіль) Західноукраїнська молочарська кооперація в період між Першою та Другою світовими війнами: успіхи і 
проблеми 
Яремчук О.В. (Одеса) Міфологічний компонент ментальності особистості у створенні системи культурної презентації етносу 
Ярошинський О.Б. (Київ) Наукові дослідження співробітників НДІУ – вагомий внесок в українознавство 

37 
Підсекція 2 

Сучасні українознавчі дослідження у військовій сфері 
Головують: Прадід Ю.Ф., Рожнатовський Б.М., Ярошинський О.Б. 
Секретар: Мосійчук Я.Г. 
Доповіді та повідомлення: 
Афанасьєв А.О. (Київ) Військові ритуали та символи як засоби військово-патріотичного виховання військовослужбовців 
Збройних Сил України 
Безбах В.Г. (Київ) Українізація військової організації УНР: проблеми, наслідки 
Бойко О.В. (Київ) Ділове спілкування українською мовою працівників сфери обслуговування населення 
Верхоланцев Г.О. (Київ) Деякі аспекти використання педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі 
Національної академії оборони України 
Вилко В.М. (Київ) Діяльність органів з гуманітарних питань Збройних Сил України щодо протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу противника в бойових умовах 
Горбатюк О.М. (Київ) Виховання національної свідомості офіцерського складу Збройних Сил України в контексті формування 
концепції національно-патріотичного виховання 
Гребінник В.Л. (Київ) Управлінська культура офіцера та український менталітет 
Дубровінський Г.В. (Київ) Модель оптимізації соціальної адаптації курсантів до умов службово-навчальної діяльності 
Єрмоленко А.Б. (Київ) Проблеми реформування Збройних Сил України в системі воєнної організації держави 
Іщенко Т.В. (Київ) Історичний аспект формування виховних структур у Збройних Силах України у 1991 – 2001рр. 
Керницький О.М. (Харків) Проблема формування культури професійного спілкування курсантів ВВНЗ в умовах інформатизації 
освіти 
Клименко В.С. (Київ) Філософські аспекти фахової культури працівників кадрових органів Збройних Сил України 
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Ковальчук В.Б. (Кіровоград) Українська мова як важливий засіб формування професійного інтелекту у майбутніх фахівців 
економічного профілю 
Копаниця О.В. (Київ) Педагогічні умови формування культури спілкування у воїнів-миротворців 
Котелевський П.М. (Київ) Інтернаціональний характер комплектування Збройних Сил України та проблеми військово-
патріотичного виховання 
Красильник Ю.С. (Київ) Критерії творчої діяльності науково-педагогічних працівників щодо підготовки слухачів ВВНЗ до 
вирішення проблем військово-патріотичного виховання у військах 
Литвіновський Є.Ю. (Київ) Формування ціннісного ставлення військовослужбовців Збройних Сил України до військової служби 
Мазіпчук П.Д. (Київ) Українські військові організації за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) 
Олійник А.В. (Полтава) Аспект формування мовленнєвої компетентності допризовної молоді України 



 178

Олійник Л.В. (Київ) Проблеми професійної освіти майбутніх офіцерів-зв’язківців та напрямки вирішення їх у контексті 
Болонського процесу 
Онищук М.І. (Київ) Внутрішнє керівництво в Бундесвері та можливості використання його досвіду в Збройних Силах України 
Півень Н.М. (Маріуполь) Українська мова як основа забезпечення міждисциплінарних зв’язків у викладанні фундаментальних 
дисциплін у технічному ВНЗ 
Полонська Л.Б. (Київ) Місце і роль вищої освіти в суспільно-політичному житті України 
Попович О.І. (Київ) Система військового виховання в Україні: новітня історія формування 
Рожнатовський Б.М. (Київ) Українська мова і церква. Проблеми співвідношення армії і церкви 
Романовський Я.Я. (Київ) Військово-музейна справа у Збройних Силах України як чинник культурного розвитку та духовного 
збагачення особистості 
Ротань М.П. (Київ) Педагогічна культура офіцера Збройних Сил України: етнопедагогічні засади 
Рудюк С.П. (Київ) Українська мова як складова системи національної безпеки України 
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Свистун В.І. (Київ) Українська мова як основа професійного спілкування керівника-аграрника 
Серветник Р.М. (Київ) Моделювання процесу формування особистості українського офіцера 
Сергієнко О.О. (Київ) Проблеми функціонування української мови як державної в системі військово-патріотичного виховання 
особового складу Збройних Сил України 
Соколовська К.М. (Київ) Українська мова у контексті відродження та розвитку духовності нації (з досвіду викладання 
українознавчих дисциплін у ВВНЗ) 
Хацановський В.С. (Київ) Культура спілкування українських миротворців 
Хорєв І.О. (Київ) Педагогічні проблеми поєднання теорії і практики в процесі підготовки слухачів (курсантів) ВВНЗ у світлі вимог 
приєднання України до Болонського процесу 
Хруленко І.П. (Київ) Історичні витоки військово-патріотичного виховання молоді в Україні 
Циганок Н.І. (Київ) Українська мова та проблеми її впровадження у військовому середовищі 
Цікра Н.М. (Київ) Українська мова Збройних Сил України 
Чорний В.С. (Київ) Українська армія та християнські духовні цінності 
Ягупов В.В. (Київ) Цінності українського народу як основа формування ідеалу виховання військовослужбовців Збройних Сил 
України 
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ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(21 жовтня 2005 р.) 
Доповіді: 
Мокренко А.Ю. (Київ) Українська мова і сучасність 
Погрібний А.Г. (Київ) Культурно-духовні та освітньо-мовні аспекти державобудівництва в сучасній Україні 
Прадід Ю.Ф. (Сімферополь) Юридична лінгвістика вчора, сьогодні, завтра 
Солдатенко В.Ф. (Київ) Микола Скрипник і реформа українського правопису 
Шевченко В.І. (Чернігів) Українознавство в структурі науки в Україні 
Ятченко В.Ф. (Київ) Обряди та ритуали як фактор інтеграції етнічних груп 

41 
Відомості про доповідачів 

Авер’янова Ніна Миколаївна – науковий співробітник відділу національної культури НДІ українознавства МОН України. 
Андрієнко Лілія Олегівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу загально-славістичної проблематики і 
східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. 
Антонюк Валентина Геніївна – доктор культурології, професор Національної музичної академії України імені 
П.І.Чайковського, дійсний член Міжнародної педагогічної академії, член Національної спілки письменників України та 
Національної спілки театральних діячів України, заслужена артистка України.  
Артамонова Іннеса Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики Донецького 
національного університету. 
Архипенко Лідія Макарівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Юридичної академії МВС України, 
старший науковий співробітник лабораторії соціологічного моніторингу навчально-наукового інституту «Правознавства» 
Юридичної академії МВС України. 
Афанасьєв Андрій Олександрович – полковник, кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-дослідного центру 
гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
Ачилова Віра Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 
Бабай Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Бабич Надія Денисівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри історії і культури української мови філологічного 
факультету Чернівецького національного університету. 
Балагура Олена Олександрівна – аспірантка НДІУ. 
Банзерук Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного 
університету ім. М. Гоголя. 
Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий 
співробітник відділу української етнології НДІУ, провідний науковий співробітник відділу слов`янської археології Інституту 
археології НАН України. 
Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних 
дисциплін українського державного університету економіки та фінансів, професор національної академії оборони України, 
академік Української Академії політичних наук, академік академії наук Вищої школи України. 
Барановський Віталій Васильович – студент факультету економіки та права національної академії управління.  
Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології 
Білоцерківського державного аграрного університету. 
Безбах Віктор Григорович – полковник, кандидат історичних наук, доцент, начальник кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 

42 
Бездітко Валентина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 
Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Полтавського інституту економіки і права. 
Берегсасі Аніко Ференцівна – кандидат філологічних наук, доцент Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. 
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Бережна О.В. – аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв. 
Береза Роман Павлович – кандидат педагогічних наук, директор Львівського державного обласного центру народної творчості 
і культурно-освітньої роботи, в.о. доцента кафедри філософії та політології Львівського державного аграрного університету. 
Берестовий Андрій Іванович – викладач історії та географії Черкаського художньо-технічного коледжу. 
Беценко Тетяна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної української мови Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Бєлий Леонід Кузьмич – доктор філософських наук, кандидат педагогічних наук, перший заступник Міністра культури АР Крим. 
Бєліков Юрій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної 
академії міського господарства. 
Білик Борис Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
Білик Надія Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Тернопільського державного економічного 
університету. 
Білогорка Михайло Васильович – доцент кафедри педагогіки, психології та передових педагогічних технологій Чернівецького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Бітаєв Валерій Анатолійович –  доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи державної Академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, академік Академії наук Вищої школи України.  
Бітаєва Оксана Валеріївна – аспірантка Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Бобренко Ростислав Всеволодович – аспірант Інституту вищої освіти АПН України.  
Богданов Микола Іванович – незалежний дослідник. 
Богуцька Ольга Антонівна – викладач української мови і літератури Сімферопольського музичного училища ім. 
П.І.Чайковського. 
Божко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Бойко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного 
університету ім. М.Гоголя. 
Бойко Наталія Романівна – викладач кафедри політології Київського міжнародного університету. 
Бойко Олег Володимирович – підполковник, ад’юнкт Національної академії оборони України. 
Бойчук Василь Миколайович – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мовної підготовки та юридичного 
документознавства Прикарпатського юридичного інституту МВС України. 
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Бондарук Лариса Василівна – науковий співробітник відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства 
НДІУ. 
Боярова Людмила Георгіївна –  кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. 
Бублик Людмила Миколаївна – викладач української мови Одеського обласного базового медичного училища, здобувач 
кафедри української філології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 
Буткова Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету. 
Вакульчук Ольга Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду національної 
бібліотеки україни імені В.І.Вернадського. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень НДІУ. 
Василашко Василь Федорович – радник Голови правління Товариства «Знання» України, заслужений журналіст України, член 
НСПУ. 
Васютинський Вадим Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту 
соціальної та політичної психології АПН України. 
Ватащук Мирослав Васильович – магістрант кафедри історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. 
Ведмідь Ірина Григорівна – вчитель української мови Корсунь-Шевченківської гімназії.  
Веклинець Леся Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного університету імені В.І.Вернадського. 
Веретенник Алла Анатоліївна – студентка факультету обліку і аудиту Національної академії Державної податкової служби 
України. 
Вертелецький Володимир Євгенович – професор, доктор медицини, завідуючий кафедрою медичної генетики Університету 
Південної Алабами (м. Мобіл, США). 
Верхоланцев Геннадій Олександрович – підполковник, старший викладач кафедри військової педагогіки Національної 
академії оборони України. 
Вилко Володимир Миколайович – полковник запасу, кандидат історичних наук, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Висоцький Анатолій Васильович –  кандидат філологічних наук, доцент, в. о. директора Інституту філології Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
Вишневська-Пилипишин Світлана Ігорівна – старший викладач кафедри українознавства Бережанського агротехнічного 
інституту Національного аграрного університету. 
Власенко Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 
Вознюк Лідія Володимирівна – старший викладач кафедри методології освіти і управління Дніпропетровського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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Вокальчук Євген Лукашович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання і культури 
української мови Рівненського державного гуманітарного університету. 
Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ. 
Гавдида Наталія Іванівна – аспірант Центру українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 
Гаврилова Яна Леонідівна – аспірантка кафедри української мови та соціолінгвістики Інституту філології та журналістики 
Херсонського державного університету. 
Гайда Лариса Анатоліївна – завідувач навчально-методичного кабінету українознавства та краєзнавства Кіровоградського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. 
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Гайдученко Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та соціолінгвістики 
Інституту філології та журналістики Херсонського державного університету. 
Галько Оксана Юріївна – кандидат історичних наук, завідувач відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ. 
Ганжа Борис Леонідович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. 
Ганіна Анастасія Володимирівна – аспірант кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету 
ім. В.І. Вернадського. 
Гіреш Емевка Карлівна – аспірант кафедри мовних дисциплін Дебреценського університету, викладач Закарпатського 
угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 
Глущик Сергій Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури української мови національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 
Глущук Тетяна Володимирівна – аспірантка кафедри музикології державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Голіней Роман Юрійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник центру оптоелектронних 
технологій НАН України.  
Головай Ірина Андріївна – завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Голубенко Олександр Валерійович – заступник директора консалтингової фірми “Сімург”.  
Голубінка Н.І. – старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка». 
Гомон Петро Лук’янович – методист кабінету загальноосвітньої підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Харківській області. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних наук, докторант, доцент кафедри українознавства Тернопільської академії 
народного господарства. 
Гончаренко Олена Миколаївна – докторант кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Горбатюк Олександр Миколайович – підполковник, провідний науковий співробітник – начальник науково-дослідної групи 
кафедри військової педагогіки Національної академії оборони України. 
Горенко-Баранівська Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
національної культури науково-дослідного інституту українознавства МОН України, член Національної Всеукраїнської Музичної 
Спілки, член правління Адем України, член Національної Спілки Кобзарів України та Національної Спілки Театральних Діячів 
України.  
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Гребінник Віктор Леонідович – майор, ад’юнкт Національної академії оборони України. 
Григор’єв Володимир Йосипович – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Економічного інституту 
менеджменту. 
Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор, декан факультету політології Київського міжнародного 
університету. 
Грицай Марія Петрівна – завідувач відділу Українського інституту екології людини НАН України. 
Грозян Ніна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 
Грон Вікторія Віталіївна – викладач суспільних дисциплін Черкаського професійного ліцею. 
Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного 
університету "Рівненський економіко-гуманітарний інститут" ім. Степана Дем`янчука. 
Губерначук Станіслав Сергійович – філолог, автор мовознавчих книг «Трипілля і українська мова» та «Як гул століть, як шум 
віків». 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 
НДІУ. 
Гуйванюк Ніна Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету. 
Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики Національної 
Музичної Академії України імені П.І.Чайковського.  
Д’яченко Галина Петрівна – асистент кафедри філології факультету мовознавства, журналістики та соціології 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
Давиденко Лариса Василівна – голова українського товариства «Світанок». 
Данилевська Олександра Василівна – директор школи-родини І-ІІ ст. с. Кобижчі Чернігівської області, вчитель вищої категорії, 
відмінник народної освіти України. 
Данилейко Оксана Людвіківна – вчитель української мови та літератури ЗОШ № 161 м.Києва. 
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики управління освітою Київського 
міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук. 
Данилюк Ніна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Волинського державного 
університету. 
Дем’янова Анна Олегівна – асистент кафедри видавничої справи і редагування Видавничо-поліграфічного інституту НТУ 
«КПІ». 
Дем’янюк Марина Петрівна – молодший науковий співробітник відділу історії та граматики української мови Інституту 
української мови. 
Демченко Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент Херсонського юридичного інституту Національного 
університету внутрішніх справ, редактор науково-дослідного та редакційно-видавничого відділення. 
Демчук Галина Богданівна – вчитель української мови і літератури Кам’янець-Подільського ліцею. 
Денисюк Сергій Петрович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української літератури НДІУ. 
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Денисюк Тетяна Костянтинівна – здобувач кафедри української мови Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, викладач Уманського гуманітарного педагогічного коледжу. 
Дияк Олена Володимирівна – старший викладач кафедри культури української мови Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова.  
Дмитрієнко Ю.М. – кандидат філософських наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки 
життєдіяльності, здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Добровольська Людмила Анатоліївна – доцент Національного авіаційного університету. 
Довбня Віктор Миколайович – кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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Донець Леонід Семенович – кандидат філологічних наук, доцент Національного університету кораблебудування (м. 
Миколаїв). 
Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного документознавства Національної 
академії внутрішніх справ України. 
Дроботенко Валентина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Донецького національного 
університету. 
Дубровінський Георгій Володимирович – полковник, начальник факультету Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного державного 
лісотехнічного університету. 
Думанська Лариса Борисівна – аспірантка кафедри української мови ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 
національного університету радіоелектроніки. 
Дьолог Ольга Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Євсюкова Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов. 
Єлісовенко Юрій Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Єрмаков Іван Гнатович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України. 
Єрмашов Тарас Васильович – аспірант НДІУ. 
Єрмоленко Андрій Борисович – майор, ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 
Національної академії оборони України. 
Єрмоленко Світлана Іванівна – асистент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету, 
здобувач лабораторії української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України. 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу “Мова як 
українознавство” НДІУ, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України. 
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Єсипок Володимир Миколайович –  голова Національної спілки кобзарів України, професор Київського Національного 
університету культури і мистецтв, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений 
артист України. 
Жебровський Борис Михайлович – кандидат педагогічних наук, перший заступник Міністра освіти і науки України. 
Жирик Ольга Анатоліївна – аспірант кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Жук Олеся Олександрівна – старший редактор Чернівецької обласної телерадіокомпанії. 
Завадська-Пономаренко Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу 
фольклористики Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклору ім. М. Рильського НАН України. 
Завгородній Юрій Степанович – поет, перекладач, член НСП України. 
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Донецького 
національного університету. 
Задорожна Олександра Михайлівна – аспірантка кафедри методики викладання української мови і культури мовлення 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Задорожний Василь Богданович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загально-славістичної 
проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні. 
Захарків Олександра Теодорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Заячук Юлія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. 
Зеленчук Василь Іванович – молодший науковий співробітник філії «Гуцульщина» НДІУ. 
Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" НДІУ. 
Зеленчук Ярослав Іванович – аспірант відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ, молодший 
науковий співробітник філії "Гуцульщина" НДІУ. 
Зелінська Надія Віталіївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи і редагування 
Української академії друкарства. 
Зозуля Лідія Миколаївна – заступник директора фірми “Легіс-плюс”. 
Зубков Микола Григорович – доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного 
університету ім. В. Каразіна. 
Іващенко Анна Григорівна – викладач української мови і літератури вищої категорії Миколаївського базового медичного 
коледжу. 
Ігнашкіна (Калашнікова) Тетяна Григорівна – доцент  кафедри режисури державної Академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, провідний майстер сцени  Київського молодого академічного театру, заслужена артистка України.  
Ідзьо Віктор Святославович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету в Москві, провідний 
науковий співробітник НДІУ. 
Іщенко Тарас Васильович – підполковник, ад’юнкт кафедри військової педагогіки Національної академії оборони України. 
Іщенко Юрій Анатолійович – кандидат філософських наук, заступник директора центру гуманітарної освіти НАН України. 
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Кабиш Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри культури української мови Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 
Каганець Ігор Володимирович – завідувач лабораторії психоінформатики центру інформаційних проблем територій НАН 
України, головний редактор журналу “Перехід IV”.  
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 
теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ. 
Калашник Володимир Семенович – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови філологічного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 
Калашников Вадим Федорович – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури державної Академії 
керівних кадрів культури і мистецтв.  
Калюжна Галина Юхимівна – головний редактор газети «Українець в Білорусії». 
Карачун Валерій Якович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти 
АПН України.  
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Карпенко Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» НДІУ. 
Карпенко Світлана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу координації вітчизняних і 
зарубіжних центрів українознавства НДІУ. 
Касьянова Світлана Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, директор Українського Південно-Африканського 
інституту політичного лідерства та лінгвістики ім. Нельсона Мандели. 
Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності Національного університету “Острозька Академія”. 
Кепінська-Якобсен Маргарета – доктор філософії в політології. 
Керницький Олександр Миколайович – майор, кандидат педагогічних наук, викладач Харківського університету Повітряних 
Сил. 
Кир’янова Олена Василівна – викладач кафедри української та російської мов Харківської національної академії міського 
господарства. 
Кіраль Сидір Степанович – доктор філологічних наук, професор, декан факультету лінгвістики Національного авіаційного 
університету. 
Кіріна-Радчук Валентина Миколаївна – викладач Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. 
Клименко Володимир Степанович – кандидат політичних наук, полковник, доцент кафедри МЗП ДВ(С) Національної академії 
оборони України. 
Клименко Ірина Володимирівна – аспірантка, асистент кафедри культури української мови Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 
Клипа Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного університету 
ім. М. Гоголя. 
Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова. 
Коваленко Анна Миколаївна – аспірантка кафедри мистецтвознавства Одеського національного університету ім. І.І. 
Мечникова. 
Коваленко Володимир Федорович – член Обласної координаційної ради з питань забезпечення розвитку й функціонування 
української мови в Харківській області (при облдержадміністрації), виконавчий голова Харківського обласного об’єднання 
громадян «Українська родина». 
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Ковалюк Захарій Манолійович – голова Товариства «Просвіта», гетьман України в Криму. 
Ковальчук Валентина Борисівна – викладач Кіровоградського навчально-наукового педагогічного комплексу. 
Ковальчук Наталія Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна». 
Ковтун Віра Дмитрівна –  старший науковий співробітник лабораторії соціології культури та прикладної культурології 
українського центру культурних досліджень Міністерства культури  і туризму України.  
Кожевніков Валентин Павлович  –  кандидат географічних наук. 
Кожушко Євгенія Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу комплектування музичного фонду Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
Козанкевич Олександра Михайлівна – докторантка когнітивної психології на Католицькому Люблінському Університеті (КУЛЬ 
– Люблін, Польща), викладач «психології сімейних відносин» у Дрогобицькій семінарії та «психології релігії» у Педагогічно-
Катехетичному інституті Українського Католицького Університету (Львів). 
Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Криворізького 
державного педагогічного університету. 
Козубняк Валентина Кирилівна – викладач української мови та літератури професійно-технічного училища № 2  
м. Ватутіного. 
Колесниченко-Братунь Наталія Ростиславівна  – кандидат філологічних наук, доцент, керівник Головної інформаційної 
служби Секретаріату Президента України. 
Колодний Анатолій Миколайович – доктор філософських наук, професор, керівник відділення релігієзнавства  Інституту 
філософії НАН України.   
Колтуцька Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки. 
Комінярська Ірина Миколаївна – викладач кафедри філологічних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, аспірантка Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. 
Комов Олег Володимирович – викладач української мови з методикою викладання Донецького педагогічного коледжу. 
Кондор Михайло Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ужгородського національного 
університету та кафедри слов’янської філології Кулузького університету (Румунія). 
Кондратюк Григорій Миколайович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Кримського державного інженерно-педагогічного університету. 
Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор тижневика «Освіта». 
Кононенко Михайло Петрович – науковий співробітник відділу природи та психології етносу НДІУ. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук Вищої 
школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних 
наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор НДІУ. 
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Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, заступник директора НДІУ з наукової роботи, завідувач відділу 
філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Концур Вікторія Володимирівна – аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов. 
Копаниця Олександр Васильович – генерал-майор, начальник головного управління з гуманітарних питань і соціального 
розвитку Генерального штабу Збройних Сил України. 
Корж Антоніна Василівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри юридичного документознавства 
Національної академії внутрішніх справ України. 
Корновенко Лариса Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і російського мовознавства 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 
Коробко Борис Павлович – кандидат технічних наук, академік УАН, заступник генерального директора НПО «ПланЭКО». 
Коротєєва-Камінська Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри української та іноземних мов 
Державної академії житлово-комунального господарства України. 
Коротич Катерина Володимирівна – аспірантка кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. 
Каразіна. 
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Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – старший науковий співробітник відділу національної культури НДІУ МОН України, 
відмінник освіти України, народна артистка України, член спілки кінематографістів України. 
Коршунова Ірина Павлівна – старший викладач кафедри українознавства Харківського державного університету харчування 
та торгівлі. 
Костянтинова Світлана Володимирівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» НДІУ. 
Котелевський Павло Микитович – полковник запасу, кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри морально-
психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Кочин Василь Павлович – головний консультант-інспектор Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату 
Президента України. 
Кочубей Алла Володимирівна – старший викладач кафедри українознавства Національного університету водного 
господарства та природокористування. 
Крамарчук Христина Петрівна – кандидат архітектури, асистент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури 
Національного університету «Львівська політехніка». 
Красильник Юрій Семенович – капітан 1 рангу, заступник начальника кафедри військової педагогіки Національної академії 
оборони України. 
Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Кривенко Олександр Григорович – аспірант кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Крижанівська Валентина Петрівна – завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України. 
Крупа Марія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови Тернопільського 
педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 
Кузів Лариса Богданівна – викладач Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорновола, здобувач кафедри методики викладання 
української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
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Кузів Олександр Іванович – начальник Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики КМДА. 
Кузнєцова Інна Володимирівна – вчений секретар державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член національної 
всеукраїнської музичної спілки. 
Кузнєцова Ірина – директор центру національних культур у Литві. 
Кулагіна Наталія Анатоліївна – вчитель вищої категорії ЗОШ Дніпровського району м. Києва. 
Кульматицька Оксана Іванівна – аспірант кафедри методики викладання української мови і культури мовлення 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
Куровський Володимир Віталійович – науковий співробітник Центру суспільно-політичних  досліджень Міжрегіональної 
академії управління персоналом, аспірант Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. 
Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, професор, доцент проблемної лабораторії дистанційного 
навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Кухарєва Олександра Костянтинівна – старший науковий співробітник Інституту проблем народної культури українського 
центру культурних досліджень Міністерства культури  і туризму України.  
Кушерець Василь Іванович – доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства «Знання» України. 
Лавренчук Інна Іванівна – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу НДІУ. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 
дорослих Російської академії освіти, член Спілки письменників України. 
Лебєдєва Тетяна Миколаївна –  асистент кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського. 
Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету 
харчових технологій. 
Левчук Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-
поліграфічного інституту НТУУ «КПІ». 
Лєбєдєва Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 
Лисова Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна". 
Литвин О.Г. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська 
політехніка». 
Литвиненко Олена Володимирівна – аспірантка кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. 
І.І. Мечникова. 
Литвіновський Євгеній Юрійович – підполковник, кандидат педагогічних наук, начальник науково-дослідної групи кафедри 
морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Лісовська Валентина Сергіївна – студентка соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 
Лобода Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культури української мови Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
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Лопушанська Галина Василівна – директор гімназії м. Львова, заслужена вчителька України. 
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії НДІУ. 
Лучканин Сергій Мирославович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та класичної 
філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Любар Олександр Опанасович – професор Криворізького державного педагогічного університету. 
Люлька Зінаїда Володимирівна –  вчитель українознавства загальноосвітньої школи № 63 Подільського району м.Києва, 
лауреат всеукраїнського фестивалю української народної творчості “Таланти твої, Україно!” (2005).  
Люлька Олеся Сергіївна – студентка кінофакультету Київського Національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого, лауреат всеукраїнського фестивалю творчості “Повір у себе і в тебе повірять інші” (2001).  
Люріна Таніта Іванівна – кандидат педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету. 
Маврокордато Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри стилістики та лінгводидактики Миколаївського державного 
університету імені В.О. Сухомлинського. 
Мазіпчук Петро Дмитрович – майор, ад’юнкт кафедри ІПЗ та військової журналістики Національної академії оборони 
України. 
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Мазур Леонід Олексійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного 
інституту післядипломної освіти. 
Мазур Михайло Михайлович – викладач історії професійно-технічного училища № 38 м. Жашкова. 
Макар Микола Федорович – доктор канонічного права, проректор Київської духовної академії і семінарії. 
Макаренко Наталія Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ. 
Маключенко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії Національного 
університету "Острозька академія". 
Малевич Леся Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Національного 
університету водного господарства та природокористування.  
Маленко Олена Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, докторант, заступник редактора журналу «Вивчаємо українську мову та 
літературу» ВГ «Основа». 
Мамчич Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Чернігівського державного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Маргітич Катерина Євгенівна – викладач Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, пошукач кафедри 
педагогіки та психології Закарпатського інституту вдосконалення. 
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України, науковий співробітник 
відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України. 
Марунич Ігор Іванович – кандидат філологічних наук, доцент, начальник кафедри юридичного документознавства 
Національної академії внутрішніх справ України. 
Марусик-Жмендак Настасія – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. 
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Матвієнко Павло Іванович  – кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 
Матейко Роман Михайлович – кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри 
українознавства Тернопільського державного економічного університету  
Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Мацько Віталій Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та політології Гуманітарно-педагогічного 
інституту Хмельницького національного університету. 
Мачуський Євген Андрійович – доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційної безпеки Національного 
технічного університету України «КПІ». 
Медвідь Алла Миколаївна – старший викладач кафедри сучасних мовних комунікацій і культури Національної академії ДПС 
України. 
Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Національної академії ДПС України. 
Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, проректор з навчально-виховної та кадрової роботи 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Мельник Людмила Михайлівна – головний спеціаліст відділу інформації та діаспори Культурного центру України в Москві. 
Мех Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, докторант Інституту української мови НАН України. 
Микитюк Оксана Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету 
«Львівська політехніка». 
Миколаїв Роман Дмитрович – аспірант Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. 
Мирошниченко Марія Іванівна – викладач кафедри українознавства Одеського національного морського університету. 
Митяй Олена Олександрівна – головний бібліотекар НДІУ МОН України. 
Михайлич Олександр Володимирович – провідний фахівець кафедри українознавства Міжрегіональної академії управління 
персоналом, аспірант НДІУ. 
Михайлюк Валентина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, виховної 
роботи, завідувач кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету. 
Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного 
університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Мойсієнко Анатолій Кирилович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Мокляк Ярослав – доктор Інституту історії Ягеллонського університету (ПНР). 
Мокренко Анатолій Юрійович – професор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, народний артист 
України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.  
Мороз Владислав Володимирович – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків ім. Святої 
княгині Ольги. 
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Москаленко Алла Миколаївна – доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Мухтерем Венера Усеїнівна – магістр державного управління, помічник-консультант народного депутата України. 
Нагачевська Зіновія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії педагогіки Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника. 
Назарук Ніна В’ячеславівна – директор школи № 8 м. Рівне. 
Наливайко Сергій Степанович – науковий співробітник відділу порівняльних досліджень НДІУ МОН України. 
Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ МОН України, сходознавець-індолог. 
Науменко Наталія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного 
університету харчових технологій. 
Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософсько-
психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Нестерчук Микола Трохимович – заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта», заслужений працівник освіти 
України. 
Никифоренко Андрій Ростиславович – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін економіко-юридичного 
факультету Донецького інституту управління.  
Нікітченко Алла Іванівна – кандидат педагогічних наук, консультант Управління навчання мовами національних меншин 
Міністерства просвіти, молоді та спорту республіки Молдова. 
Овчар Ірина Володимирівна – аспірант кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету імені 
В. Стефаника, науковий співробітник Івано-Франківського обласного художнього музею. 
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Ожигова Оксана Віталіївна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики та культури мови 
Інституту української мови НАН України. 
Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології та журналістики, 
завідувач кафедри журналістики Херсонського державного університету. 
Олійник Алла Володимирівна – вчитель української мови та літератури. 
Олійник Леонід Віталійович – майор, ад’юнкт кафедри військової педагогіки Національної академії оборони України. 
Олійник Марія Василівна – заступник голови товариства «Просвіта» (Донецьк). 
Онищук Михайло Іванович – полковник запасу, кандидат історичних наук, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Онопрієнко Тетяна Макарівна – вчитель української мови Корсунь-Шевченківської гімназії. 
Онуфрієнко Галина Сергіївна – доктор філософії у філологічних науках, доцент кафедри загальної мовної підготовки 
Запорізького національного технічного університету. 
Орищук Лариса Володимирівна – вчитель української мови і літератури Кам’янець-Подільського ліцею. 
Орлова Наталя Василівна – аспірантка кафедри української мови Інституту філології та журналістики Херсонського 
державного університету. 
Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

55 
Отрошко Любов Григорівна – аспірант відділу природи та психології етносу НДІУ МОН України. 
Охріменко Світлана Федорівна – вчитель-методист української мови та літератури ліцею № 142. 
Охріменко Юрій Аврамович – кандидат фізико-математичних наук, вчитель фізики Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Павленко Наталія Степанівна – старший лаборант відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Пазюк Наталія Вікторівна – начальник кафедри українознавства та культурології Запорізького юридичного інституту МВС 
України. 
Палагута Марія Іванівна – здобувач кафедри методики української мови та літератури Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 
Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Панов Сергій Феофанович – доцент Національного авіаційного університету. 
Панченков Андрій Олексійович – викладач кафедри українознавства та мовної підготовки Київського юридичного інституту 
МВС України. 
Пасічник Володимир Михайлович – проректор Інституту сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум». 
Переломова Олена Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. 
Песчаний Олег Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу вивчення та публікації 
зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. 
Петриченко Катерина Вікторівна – науковий співробітник відділу української літератури НДІУ. 
Петровський Олександр Іванович – організаційний секретар Міжнародної асоціації україністів. 
Петькун Світлана Михайлівна –  аспірантка НДІУ, старший викладач кафедри гуманітарної освіти Економічного інституту 
менеджменту. 
Пилипенко Валентина Юхимівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
Пиріг Любомир Антонович – академік АМН, член-кор. НАН України, президент Всеукраїнського лікарського товариства, 
Світової федерації українських лікарських товариств. 
Півень Наталія Миколаївна –  старший викладач Приазовського державного технічного університету. 
Підгорбунський Микола Анатолійович – кандидат історичних наук, начальник науково-редакційного відділу державної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв.  
Піскорська Лідія Іванівна – завідуюча відділом гуманітарних дисциплін Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Плачинда Сергій Петрович – старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ. 
Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського обласного інституту післядипломної 
освіти. 
Плотнікова Людмила Федорівна – аспірантка НДІУ. 
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Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу української літератури НДІУ. 
Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу “Мова як 
українознавство” НДІУ, професор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
академік АН Вищої школи України, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка. 
Покровська Ольга Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського державного 
університету харчування та торгівлі. 
Поліщук Леся Дмитрівна – здобувач кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Половинчак Юлія Миколаївна – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 
аспірантка кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Полонська Людмила Борисівна – старший викладач кафедри військової педагогіки Національної академії оборони України. 
Полтавська Олена Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки фахівців Донбаського державного технічного 
університету, аспірантка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу “Мова як українознавство” НДІУ. 
Поп Олена Іванівна – вчитель української мови та літератури Середньоводянської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Рахівського району. 
Попельнюх Олександр Іванович – старший викладач кафедри української та російських мов Харківського державного 
технічного університету будівництва та архітектури. 
Поплавська Вікторія Віталіївна – аспірантка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Попович Олександр Іванович – полковник, старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 
військ (сил) Національної академії оборони України. 
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Потапенко Олександр Іванович – професор, завідувач кафедри української мови та методики навчання Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 
Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кримського юридичного інституту 
Національного університету внутрішніх справ. 
Придатко Тамара Олександрівна – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації НДІУ. 
Приліпко Наталія Миколаївна – вчитель української мови та літератури, керівник дитячої літературної студії «Паростки» 
Козелецької гімназії № 1. 
Приставська Леся Ігорівна – магістр, вчитель української мови Львівської спеціалізованої школи № 69. 
Пришляк Михайло Дмитрович – доктор філософських наук, професор. 
Пчелінцева Олена Едуардівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та загального 
мовознавства Черкаського державного технологічного університету. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 
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Разумейко Марія Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 
Ренке Тетяна Леонідівна – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації НДІУ. 
Рищенко Лариса Вікторівна – старший викладач кафедри загальних дисциплін Первомайського навчально-наукового центру 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 
Рогова Галина Миколаївна – доктор філософії Академії наук Молдови, редактор телепрограми «Світанок» на національному 
громадському телебаченні. 
Рогожа Валентина Григорівна – старший викладач кафедри мовознавства Хмельницького університету управління та права. 
Рожкова Людмила Іванівна – старший викладач кафедри українознавства Сумського національного аграрного університету. 
Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Розумний Максим Миколайович – кандидат філософських наук, завідувач відділу стратегічного прогнозування Національного 
інституту стратегічних досліджень. 
Романовський Ярослав Ярославович – підполковник, ад’юнкт Науково-організаційного управління Національної академії 
оборони України.  
Романюк Ірина Вікторівна – викладач кафедри теорії музики Тернопільського державного музичного училища імені Соломії 
Крушельницької. 
Россоха Ігор Миколайович – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної 
академії міського господарства. 
Ротань Микола Петрович – полковник запасу, кандидат філософських наук, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) Національної академії оборони України. 
Руденко Людмила Григорівна – співробітник відділу формування музичного фонду Національної бібліотеки України імені в.і. 
Вернадського. 
Руденко Наталія Іванівна – директор Української гімназії в м. Сімферополі. 
Рудий Богдан Анатолійович – науковий співробітник лінгвістичного музею при Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Рудюк Сергій Павлович – викладач Національної академії оборони України. 
Рябченко Ольга Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та культурології Харківської 
національної академії міського господарства. 
Савицька Валентина Михайлівна – викладач історії Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів м. Сміла. 
Савойська Світлана Василівна – аспірантка кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і 
архітектури. 
Савченко Ірина Валентинівна – молодший науковий співробітник відділу формування музичного фонду Національної 
бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
Сагдієв М.С. – здобувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Сазоненко Ганна Стефанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій 
НДІУ, заступник голови президії київської ланки Міжнародної асоціації українознавців "Україна і світове українство", заслужений 
вчитель України. 
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Самойлович Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 
Сапсай Ганна Петрівна – викладач української мови у гімназії №7, заступник голови Мінського громадського об’єднання 
українців «Заповіт». 
Сасюк Наталія Володимирівна – вчитель української мови та літератури, заслужений вчитель України. 
Сацький Павло Вікторович – кандидат історичних наук, асистент кафедри політичної історії Київського національного 
економічного університету. 
Свистун Валентина Іванівна – кандидат педагогічних наук, докторант Національного аграрного університету. 
Свінціцький Микола Семенович – молодший науковий співробітник НДІУ, головний редактор головної редакції висвітлення 
життя української діаспори (ДТРК «Всесвітня служба УТР»). 
Сворак Степан Дмитрович – доктор історичних наук, професор, виконуючий обов’язки ректора Прикарпатського юридичного 
інституту МВС України. 
Святокум Ігор Олегович – курсант факультету економічної безпеки Національного університету внутрішніх справ. 
Сележан Йосип Юрійович – завідувач кабінету народної культури і мистецтва (українознавства) Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича. 
Семенюченко Анна Валеріївна – аспірантка Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України.  
Семенюченко Олексій Валерійович – молодший науковий співробітник відділу національної культури НДІУ, член національної 
спілки письменників України, член національної спілки кобзарів України.  
Серветник Руслан Миколайович – підполковник, ад’юнкт Національної академії оборони України. 
Сергієнко Олексій Олександрович – полковник, начальник групи – заступник начальника відділу управління пропаганди 
Генерального штабу Збройних Сил України. 
Сергієнко Юрій Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Східноукраїнського національного 
університету ім. В.Даля. 
Сидельников Валентин Павлович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови Донецького 
національного університету. 
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Сирник Марко Іванович – магістр, член Головної управи Об’єднання українців у Польщі, відповідальний редактор журналу 
«Рідна мова». 
Сіденко Надія Петрівна – кандидат філологічних наук, заступник директора з навчальної роботи Донецького педагогічного 
коледжу. 
Сікорський Петро Іванович – доктор педагогічних наук, заступник директора Львівського відокремленого підрозділу 
Європейського університету, президент крайового товариства «Рідна школа». 
Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Скрипник Тетяна Григорівна – вчитель-методист, відмінник народної освіти, заступник голови Київського відділу «Союз 
українок». 
Скуратовська Ольга Віталіївна – викладач музичного фольклору Уманського обласного музичного училища. 
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу НДІУ. 
Совінська Наталя Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Тернопільського державного 
економічного університету. 
Соколовська Клавдія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національної академії 
оборони України, докторант Київського національного університету культури і мистецтв. 
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу в Інституті політичних і 
етносоціальних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник НДІУ. 
Сологуб Надія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики та 
культури мови Інституту української мови НАН України. 
Соломаха Ірина Григорівна – старший викладач кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. 
Софійчук Галина Калениківна – вчитель української мови і літератури гімназії № 1 м. Хмельницького. 
Спориш Наталія Дмитрівна – вчитель української мови та літератури ЗОШ №161 м.Києва. 
Старовойтова Тетяна Володимирівна – викладач історії Уманського аграрного ліцею. 
Стаховська Надія Олександрівна – керівник українського товариства «Мрія» у Латвії. 
Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Полтавського 
державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
Стремоухова Ірина Віталіївна – старший викладач кафедри ЮНЕСКО Харківського державного технічного університету 
сільського господарства ім. Петра Василенка. 
Стьопін Анатолій Опанасович – доктор історичних наук, професор кафедри філософії та гуманітарних наук Одеської 
державної музичної академії ім. А.В. Нежданової. 
Судук Ірина Ігорівна – аспірант кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. 
Суменко Богдан Володимирович – молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
Сухопар Василь Федорович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української, російської мов та 
прикладної лінгвістики Харківського національного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Сушко Валентина Анатоліївна – завідувач відділу етнографії Харківського історичного музею. 
Танана Світлана Михайлівна – викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. 
Тараненко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Донецького національного 
університету. 
Тарасенко Євгенія Василівна – методист центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району м.Києва.  
Таровська Олена Андріївна  – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Твардовський Петро – педагогічний дорадник Шкільної Ради (США).  
Терлецький Віталій Михайлович – старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем 
українознавства НДІУ. 
Тетеріна-Блохіна Дарина – член-кореспондент УВАН у Нью-Йорку. 
Титова Марія Василівна – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного технічного 
університету нафти і газу, пошукач кафедри історії педагогіки Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. 
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Тищенко Костянтин Миколайович – доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ. 
Тома Наталія Михайлівна – студентка факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». 
Торбенко Зінаїда Борисівна – завідувач бібліотеки НДІУ МОН України. 
Трифонов Роман Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна. 
Тріщук Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування 
НТУ «КПІ». 
Троєльнікова Людмила Олексіївна – кандидат педагогічних наук, керівник Інституту досліджень норми і права в галузі 
культури українського центру культурних досліджень Міністерства культури  і туризму України.  
Труніна Тетяна Іванівна – кандидат медичних наук, викладач кафедри шкірних та венерологічних хвороб Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця. 
Тумай Наталія Володимирівна – аспірантка Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Тютюнник Олена Миколаївна – здобувач кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнародних відносин. 
Устюгова Людмила Михайлівна – доктор філологічних наук Росії, доцент, професор кафедри російської мови Ужгородського 
національного університету. 
Файчук Тетяна Григорівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу загально-славістичної 
проблематики і східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. 
Фаріон Ірина Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету 
«Львівська політехніка». 
Федак Ростислава Степанівна – заступник Голови Союзу Українок України. 
Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ. 
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Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ. 
Федунь Марія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики гуманітарної освіти Івано-
Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Ферій Наталія Василівна – вчитель історії Львівської спеціалізованої школи № 69. 
Фесенко Галина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та культурології Харківської національної 
академії міського господарства. 
Фіголь Надія Миколаївна – асистент кафедри видавничої справи та редагування НТУ «КПІ». 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ. 
Філатович Олександр Володимирович – директор Центру Живого слова. 
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Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, академік АПН України, провідний науковий співробітник відділу 
філософії освіти та освітніх технологій НДІУ. 
Філон Микола Іванович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 
Фінін Георгій Іванович – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та педагогіки Харківського університету 
Повітряних Сил. 
Форманова Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Південноукраїнського 
державного університету ім. К.Д. Ушинського. 
Фролова Ольга Євгенівна – викладач кафедри українознавства Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Хацановський Віталій Станіславович – полковник, заступник начальника з гуманітарних питань Національної академії 
оборони України. 
Хоменко Олександр Анатолійович – старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ. 
Хоню Вікторія Вікторівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту НТУ 
«КПІ». 
Хорєв Ігор Олександрович – полковник запасу, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри військової педагогіки 
Національної академії оборони України. 
Хруленко Ігор Петрович – підполковник, начальник науково-дослідної лабораторії – заступник науково-дослідного відділу 
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. 
Цап Галина Ярославівна – аспірантка кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника. 
Цвенгрош Густав Густавович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Львівського державного 
інституту фізичної культури, академік Нью-Йоркської академії наук. 
Цегельник С.В. – аспірант Київського національного університету культури і мистецтв. 
Циганок Надія Іванівна – викладач кафедри українознавства Національної академії оборони України. 
Цимбалюк Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, заступник директора Сквирського ліцею, заслужений вчитель 
України. 
Цицалюк Надія Митрофанівна – кандидат філософських наук, доцент Харківського державного університету мистецтв. 
Цікра Наталя Миколаївна – викладач кафедри українознавства Національної академії оборони України. 
Чередниченко Олександр Іванович – доктор філологічних наук, професор, академік, віце-президент Академії наук вищої 
школи України, завідувач кафедри теорії і практики перекладу ім. М.Зерова Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Черненко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного 
університету. 
Чернець Василь Гнатович –  доктор філософії, професор, ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
академік Академії наук вищої школи України, дійсний член (академік) Академії національного прогресу, заслужений працівник 
освіти України, член Спілки журналістів України. 
Черничко Степан Степанович – кандидат філологічних наук, проректор Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. 
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Чернова Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізької державної 
інженерної академії. 
Чешков Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу природи і психології етносу НДІУ. 
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 
Чіжмарова Марія – кандидат наук, доцент кафедри української мови і літератури Пряшівського університету. 
Чопик Дан Богдан (Чопик Богдан Григорович) – академік (УВАН в США і Канаді, Наукового Товариства імені Тараса 
Шевченка в США, Міжнародної Академії Інформатизації, Москва, РФ), доктор філологічних наук, професор університету штату 
Юта в США. 
Чорний Віталій Сергійович – полковник, кандидат філософських наук, начальник кафедри філософії Національної академії 
оборони України. 
Чукіна Віталія Федорівна – вчитель-методист української мови та літератури Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Шаглі В’ячеслав Олександрович – аспірант кафедри політології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 
Шапошникова Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та соціолінгвістики, керівник 
Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету. 
Швець Євген Якович – кандидат технічних наук, перший проректор, професор, завідувач кафедри фізичної та біомедичної 
електроніки Запорізької державної інженерної академії. 
Шевченко Володимир Ісакович – доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету економіки та 
управління, провідний науковий співробітник НДІУ. 
Шевчук Антоніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти. 
Шевчук Оксана Володимирівна  – філолог, редактор, керівник проекту «Дистрибуція» товариства «Джерела – М».  
Шевчук Олена Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри старовинної музики Національної музичної академії 
України імені П.І. Чайковського. 
Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
Шемет Валентина Григорівна – аспірант кафедри культури української мови Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Шепель Юрій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН 
України. 
Шимко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри класичних та сучасних літературних мов, 
завідувач кафедри Закарпатського інституту ім. А. Волошина МАУП. 
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Шкрібляк Петро Васильович – директор філії "Гуцульщина", заступник директора НДІУ.  
Шлемко Ольга Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Шляхова Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання і культури 
української мови Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. 
Шміло Оксана Петрівна – здобувач кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету. 
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Шовкошитний Володимир Федорович – доктор філософії у галузі політології, начальник управління виховної роботи 
Міжрегіональної академії управління персоналом.  
Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикології державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв.  
Шут Наталія Миколаївна – методист-кореспондент Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка. 
Щербачук Лідія Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. 
Юкало Володимир Ярославович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та суспільних наук 
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 
Ющук Іван Пилипович – кандидат філологічних наук, професор, заслужений діяч культури і техніки, завідувач кафедри 
слов’янської філології і загального мовознавства Київського міжнародного університету, лауреат Всеукраїнської премії 
ім. Б.Грінченка. 
Явір Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови Криворізького державного 
педагогічного університету. 
Ягупов Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, полковник, 
начальник Науково-методичного центру військової освіти Міністерства оборони України. 
Якимів Елла Вільгельмівна – провідний фахівець з національно-патріотичного виховання управління виховної роботи 
Міжрегіональної академії управління персоналом, аспірантка Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. 
Яковлев Олександр Вікторович – старший викладач кафедри суспільних наук державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Яновська Ганна Володимирівна – аспірантка кафедри загального та прикладного мовознавства Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна. 
Яременко Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» НДІУ. 
Яремчук Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології психологічного 
факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 
Ярохно Лідія Іванівна – вчитель української мови і літератури гімназії м. Старокостянтинова. 
Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ. 
Ясакова Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного авіаційного 
університету. 
Ятченко Анатолій Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник НДІУ, директор 
видавництва «Міленіум». 
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор кафедри політології та соціології Національного 
аграрного університету, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 
Упорядники: Ярошинський О.Б., Пономаренко А.Ю.,  Яременко С.А., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М. 
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4.15. Програма українознавчого наукового форуму 2006 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Науково-дослідний інститут українознавства 

Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 
Київський міський Будинок учителя 

 
Міжнародний конгрес 

 
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ 

 
ПРОГРАМА 

 
19-21 жовтня 2006 р. 

Київ 
1 

У рамках ХV щорічної 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 
«СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА» 

 
проводиться 

Міжнародний конгрес 
 

Українська освіта у світовому просторі 
 

19-21 жовтня 2006 року 
Київ 

2 
Організаційний комітет конгресу 
Співголови: 
Жебровський Борис Михайлович – перший заступник Міністра освіти і науки України. 
Кононенко Петро Петрович – директор НДІУ МОН України, Президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство». 
Заступники: 
Баканідзе Отар Акакієвич – завідувач департаменту славістики Тбіліського університету. 
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Свіженко Віктор Олексійович – начальник департаменту Міністерства освіти і науки України. 
Бабенко Василь Якович – кандидат історичних наук. директор філії Московського державного відкритого педагогічного 
університету імені М.А.Шолохова у м.Уфа. 
Горюнова Віра Зіновіївна – перший заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації. 
Дробноход Микола Іванович – Президент Академії наук вищої школи, заступник директора   НДІУ МОН України.  
Жеребецький Юрій – освітній консультант Міністерства освіти Саскачевану (Канада). 
Ідзьо Віктор Святославович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету в Москві, провідний 
науковий співробітник НДІУ МОН України. 
Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, заступник директора з наукової роботи НДІУ МОН України.  
Крижанівська Валентина Петрівна – завідувач відділу філософії  освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України.          
Савченко Олександра Яківна – віце-президент АПН України. 
Сєргєєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і повноважний посол України у Франції. 
Українець Анатолій Іванович – ректор Національного університету харчових технологій 

3 
Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної ради при УККА, вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України, член Опікунської Ради НДІУ МОН України. 
Члени оргкомітету:  
Боднар Валентина Володимирівна – директор Української гімназії (Придністров’я ). 
Бойко Анатолій Леонідович – академік Академії наук вищої школи України. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу національної культури 
НДІУ МОН України. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень НДІУ МОН України.   
Ващенко Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторією інновацій Головного 
управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації. 
Войцехівський Михайло Федорович – кандидат педагогічних наук, проректор з методичної роботи Київського міського 
педагогічного університету ім.Б.Г. Грінченка. 
Галько Оксана Юріївна – кандидат історичних наук, завідувач відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України. 
Герасименко Василь Михайлович – заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації. 
Гнатюк Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, директор  гімназії  №283 м.Києва. 
Дяків Роман Степанович – професор, проректор КДІ ім.М.Бойчука. 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» НДІУ МОН України. 

4 
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІУ МОН України.   
Клочек Григорій Дмитрович – академік Академії наук вищої школи України, ректор Кіровоградського університету 
Ключковська Ірина Михайлівна – директор міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою національного 
університету «Львівська політехніка».                          
Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Криворізького 
державного педагогічного університету. 
Кононенко Михайло Петрович – старший науковий співробітник НДІУ МОН України. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу відділу культури НДІУ МОН України, народна артистка України. 
Кравченко Лідія Олександрівна – директор Української середньої школи м. Рига (Латвія). 
Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу етнополітичних досліджень 
Національного інституту стратегічних досліджень.  
Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, професор, доцент проблемної лабораторії дистанційного 
навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 
дорослих російської академії освіти, член спілки письменників України.  
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії НДІУ МОН України. 

– професор Криворізького державного педагогічного університету, провідний 
науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ 

МОН України. 
Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, проректор з навчально-виховної та кадрової роботи 
Чернігівського державного інституту економіки і управління.  
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Мельниченко Оксана Андріївна – завідувач відділу науково-технічної інформації НДІУ МОН України. 
Мінченко Тамара Олександрівна – методист з українознавства Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти.  
Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень НДІУ МОН України. 
Осколов Петро Васильович – ректор Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Паращено Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, Голова Правління директорату програм розвитку освіти.  
Парипса Михайло – голова асоціації «Українці Казахстану» (Республіка Казахстан). 
Пиріг Любомир Антонович – академік АМН, член-кореспондент НАН України, президент Всеукраїнського лікарського 
товариства Світової федерації українських лікарських товариств. 
Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, голова Всеукраїнського товариства ім. Г. Ващенка. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» НДІУ МОН 
України. 
Ренке Тетяна Леонідівна – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації НДІУ МОН України. 
Руденко Наталія Іванівна – директор Української гімназії у м. Сімферополі. 
Савенко Наталія Іванівна – директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м Києва. 
Сазоненко Ганна Стефанівна – кандидат педагогічних наук, Заслужений учитель України, директор Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, старший науковий співробітник відділу 
філософії освіти та освітніх технологій НДІУ МОН України.  
Скрипка Віталій Іванович – кандидат педагогічних наук. доцент, ректор Чернігівського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

6 

Любар Олександр Опанасович 
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Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу НДІУ МОН 
України.  
Стемпень Михайло – директор Інституту українознавства (Польща). 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства НДІУ МОН України. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ МОН України. 
Філіпенко Антон Сергійович – доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, провідний науковий співробітник 
відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ МОН України. 
Чередниченко Олександр Іванович – доктор філологічних наук, професор,  академік Академії наук вищої школи України. 
Чолану Людмила Василівна – професор, завідувач кафедрою української філології Бельцького державного університету 
(Молдова). 

– доктор філософських наук, професор Чернігівського державного університету 
економіки та управління, провідний науковий співробітник НДІУ МОН України. 

Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Верховина» НДІУ МОН України. 
Яблонський Валентин Андрійович – доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. 
Яресько Людмила Петрівна – директор ЗНЗ №252 м. Києва. 

7 
ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ 

 
Пленарне засідання 
(19 жовтня 2006 р.) 

Адреса: вул.Володимирська, 68. 
Національний університет харчових технологій, 

головний корпус, 2 поверх, Актова зала 
9.00-10.00 - реєстрація учасників конгресу 
10.00-18.00 - відкриття конгресу. Пленарне засідання (доповіді - до 15 хв.) 
13.00-14.00 – перерва 
14.00-18.00 – пленарне засідання 
Секційні засідання 
(20 жовтня 2006 р.)  
9.00 -13.00- секційні засідання 
(виступи, повідомлення – до 10 хв.) 
Секція І. Державні стандарти в українській освіті: філософія, зміст 
Адреса: вул. Лагерна, 30-32, Київський ліцей бізнесу. 
Секція ІІ. Інноваційні процеси в освітньому просторі України 
Адреса: провулок І. Козловського, 3. Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка 
Секція ІІІ. Інформаційні технології в освіті 
Адреса: вул. Ісаакяна, 18, НДІУ МОН України 
Секція І V. Українська мова в освіті 
Адреса: вул. Володимирська, 57. Київський міський Будинок учителя. 
Секція V. Етнонаціональна культура і освіта 
Адреса: вул.. Шота Руставелі, 46. Науково-природничий ліцей №145 

8 
Секція VІ. Виховання національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України 
Адреса: Проспект  Перемоги, 136.  Центр позашкільної роботи «Північне сяйво» Святошинського району. 
Секція VІІ. Українська вища школа: стан, проблеми, перспективи розвитку  
Адреса: провулок І . Козловського, 3. Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Тараса Шевченка 
Секція  VІІІ. Українознавство в структурі та  змісті  національної освіти 
Адреса: вул. Володимирська, 57. Київський міський Будинок учителя, конференц-зал 
Секція ІX.  Системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  
Адреса: Київський міський Будинок учителя, бібліотека (читальний зал) 
Секція X. Українська школа в країнах зарубіжжя 
Адреса: вул. Ісаакяна, 18, НДІУ МОН України  

13- 14- перерва 
15.00- 17.00 Діалоги «З перших вуст» 

Пленарне засідання 
(21 жовтня 2006р.) 

Адреса: вул. Володимирська, 57, Київський міський Будинок учителя, конференц-зал 
10.00- 13.00- звіти секцій (до 10 хв.) 
13.00-14.00 -  перерва 
14.00-17.30 - підведення підсумків конгресу (виступи – до 10 хв.) 
17.30-18.00 - прийняття ухвали конгресу 

9 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(19 жовтня 2006 року) 
Головує Жебровський Борис Михайлович – перший заступник Міністра освіти і науки України, співголова оргкомітету. 
І. Виступ Міністра освіти і науки України Ніколаєнка Станіслава Миколайовича 
ІІ. Привітання учасників конгресу 
Балога  Віктор Іванович. 
Дзюба Іван Михайлович. 
Кириленко В’ячеслав  Анатолійович.  
Павленко Юрій Олексійович. 

Павличко Дмитро  Васильович. 
Сергєєв Юрій Анатолійович. 
Федоренко Євген  Васильович. 
Яцків Ярослав Степанович

ІІІ. Доповіді 
Кононенко Петро  Петрович Українська освіта в світовому часопросторі.  
Самойлик Катерина Семенівна Нормативно-правове забезпечення системи освіти в Україні . 
Федоренко Євген  Васильович Українська освіта в США.  
Гуржій  Андрій  Миколайович Перспективи розвитку науки у вищій школі. 
Савченко Олександра  Яківна  Управління розвитком  сучасної освіти. 

Шевченко Володимир Ісакович 
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Паращенко Людмила Іванівна Відповідність Державного стандарту базової і повної середньої освіти меті і завданням сучасної 
національної школи. 
Філіпчук Георгій Георгійович Етнонаціональна культура в українській освіті. 
Кухаренко Володимир Миколайович Дистанційна освіта в освітньому просторі. 
Бех Іван Дмитрович Формування національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України. 
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Фурман Анатолій Васильович Інноваційна діяльність як повний функціональний цикл освітньої творчості. 
Кононенко Тарас  Петрович Проблема об’єктивності оцінювання наукового, науково-технічного та освітнього результату в 
системі освіти і науки та  інноваційні шляхи її вирішення. 
Сазоненко Ганна Стефанівна  Тенденції та суперечності розвитку шкільної освіти. 
Коноваленко Ольга Степанівна Роль тижневика «Освіта» у вихованні  патріотизму української молоді. 
Ажнюк Богдан Миколайович Освіта в концепції мовної політики України.  
Єрмоленко Світлана Яківна Українознавча основа мовної освіти.  
Цимбалюк  Василь Іванович Українознавство в структурі та в змісті національної освіти. 
Дробноход Микола Іванович Українська вища школа: стан, проблеми, перспективи розвитку. 
Мосякова Ірина Юліївна  Місце і роль позашкільної освіти в національній системі освіти 
Руснак Іван Степанович Системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 
Лукашенко Віктор Володимирович Проблеми зовнішнього незалежного тестування українських учнів та абітурієнтів . 
Боднар Володимир Лукич (Бендери, Придністров’я) Роль, значення і проблеми відродження української культури в 
полікультурному просторі Придністров’я. 
Руденко Наталія Іванівна Україномовна школа в Криму – шлях до авторитету 
Вольвач Петро Васильович Гордіїв вузол україномовної освіти в Криму і шляхи його розв’язання. 
Волощук Мирослав  Дмитрович Науково-освітні проблеми підготовки фахівців у ВНЗ державної і недержавної форм 
власності. 
Клочек Григорій Дмитрович  Чи туди йдемо? Деякі аспекти вивчення літератури в школі.  
Мулява Володимир Савович Освіта, Вічна Січ і феноменологія Духа українства. 
Гоян Ярема  Петрович Українська книжка у виховному процесі. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

(20 жовтня 2006 рок) 
Секція І 
Державні стандарти в українській освіті: філософія, зміст 
Головують Клепко С. Ф., Паращенко Л.І.  
Секретар Федоренко О.А. 
Доповіді та повідомлення 
Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ) Проблеми і протиріччя у вивченні та викладанні історії України в ЗНЗ та вищих навчальних 
закладах. 
Вачнадзе Інесса Іванівна (Чернігів) Співані уроки історії. 
Величко Зінаїда Григорівна, Плаксій Світлана Павлівна (Золотоноша) Українська мова і освіта. 
Грицай Марія Петрівна (Київ) Екологічна та етнонаціональна складові в українській освіті. 
Громовий Віктор Володимирович (Київ)  Проблема трансформації Державного стандарту базової і повної середньої освіти в 
орієнтований на результат Національний Курікулум. 
Житерюк Іван Васильвич (Чернівці) Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз. 
Клепко Сергій Федорович (Полтава) Курікулум як проблема шкільної освіти України. 
Кондратюк Григорій Миколайович (Сімферополь) Українська освіта в Криму: стан і перспективи розвитку. 
Кононенко Михайло Петрович (Київ) Аналіз викладання фізики у середній школі. 
Кочерга Олександр Васильович (Київ) Аналіз стандарту, програм та підручників початкової школи. 
Крамар Валерій Васильович (Чернівці) Проблеми підвищення якості вищої і середньої освіти в Україні в контексті Болонських 
реформ. 
Левтик Микола Миколайович (Київ) Роль фізики на сучасному етапі розвитку природничої освіти. 
Лушкіна Віолета Олегівна (Сімферополь) Сучасні аспекти філософії освіти в Україні в контексті осягнення становища 
вітчизняного досвіду. 
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Марчук Галина Олександрівна (Київ) Дещо про проекти, математику і математиків та … освіту. Як воно є! 
Мойсеєнко Валентин Станіславович (Київ) Проблеми висвітлення прадавньої історії в шкільних підручниках. 
Охріменко Юрій Аврамович (Київ) Українська освіта на віковому та історичному перехрестях. 
Палійчук Оксана Михайлівна (Чернівці) Провідні ідеї розбудови української національної школи в спадщині Антоніни 
Горохович. 
Панченко Володимир Євгенович (Київ) Модернізація навчальних програм з української літератури – крок до реформування. 
Петровський Олександр Іванович (Київ) Проблеми розвитку національної освіти на міжнародних конгресах україністів. 
Плачинда Сергій Петрович (Київ) Аналіз рівня репрезентації української міфології в чинній програмі для 5 – 12 класів ЗНЗ: 
критичний погляд. 
Погребенник Володимир Федорович (Київ) Творчість В. Стефаника, О. Олеся, М. Вороного на філологічних факультетах внз 
(з досвіду роботи). 
Поп Олена Іванівна (Закарпаття) Педагогічна експертиза навчально-виховного процесу як основа його вдосконалення. 
Прадід Юрій Федорович (Сімферополь) Викладання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ юридичного профілю: стан і шляхи 
реформування. 
Предик Аліна Анатоліївна (Чернівці) Реформування початкової освіти в Україні як фактор еволюції оцінювання навчальної 
діяльності молодших школярів. 
Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ) Аналіз змісту підручників галузі “Людина і світ” у початковій школі. 
Тараторіна Світлана Володимирівна (Київ) Особливості підходу до викладання національної літератури у ЗНЗ України та 
США (порівняльний аналіз). 
Ткаченко Олександр Анатолійович (Кіровоград) Одухотворення української освіти в соціокультурному вимірі “справа життя”. 
Хоменко Олександр Анатолійович (Київ) Репрезентація національного літературного процесу в чинних програмах з 
української літератури ВНЗ: українознавчий аналіз. 
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Шевчук Олег Анатолійович (Тернопіль) Якість і організація освіти в Україні. 
Шукевич Юрій Володимирович (Київ) Єдність національного та європейського в системі профільної освіти. 
Секція ІІ 
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Інноваційні процеси в освітньому просторі України 
Головують: Сазоненко Г.С., Фурман А.В. 
Секретар: Печеранський І.П. 
І. Доповіді та повідомлення 
Бійчук Галина Леонідівна (Київ) Методика використання мультимедійних засобів навчання в навчально-виховному процесі 
ЗНЗ України. 
Гавренко Юлія Петрівна (Біла Церква) Педагогічні технології формування інноваційної компетентності в змісті національної 
освіти. 
Гуменюк Оксана Євстахіївна (Тернопіль) Методологія дослідження інноваційного соціально-психологічного клімату закладів 
освіти. 
Данилевська Олександра Василівна (Кобижчі) Інноваційні процеси в освітньому просторі України. 
Данилова Галина Степанівна, Вернигора Ольга Іванівна (Київ) Вершини професіоналізму в сфері освіти на засадах 
акмеології. 
Єрмаков Іван Гнатович (Київ) Компетентністний потенціал проектної діяльності в навчальних закладах України. 
Кияниця Ніна Віталіївна (Корсунь-Шевченківський) Інноваційні процеси в освітньому просторі України. 
Нетупський Борис Михайлович (Бар) Театр і актор на сучасному уроці. 
Олексенко Вячеслав Михайлович (Харків) Сучасні педагогічні технології. 
Павленко Наталя Степанівна (Київ) Системний аналіз соціального середовища середньої школи. 
Печеранський Ігор Петрович (Київ) Інноваційний потенціал розвитку освіти і науки України згідно з основоположеннями 
Болонського процесу. 
Поручинський Павло Андрійович, Хабло Євгенія  

14 
Володимирівна (Кривий Ріг) Роль ліцеїв і гімназій в розвитку освіти. 
Сазоненко Ганна Стефанівна (Київ) Акмеологічні підходи до інноваційної діяльності в ліцеї. 
Таровська Олена Андріївна (Київ) До проблеми електронного забезпечення викладання основ філософії в школі. 
Терлецький Віталій Михайлович (Київ) Ідея університету: європейські традиції та українські реалії. 
ІІ. Творча майстерня персоніфікованого інноваційного досвіду «Акме технології» на базі Українського гуманітарного 
ліцею Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 
Секція ІІІ 
Інформаційні технології в освіті 
Головують: Кононенко Т.П., Кухаренко В.М. 
Секретар: Петрук В.М. 
Доповіді та повідомлення 
Безгачнюк Юрій Володимирович (Івано-Франківськ) Система дистанційної оцінки і діагностування рівня знань студентів D-
teste. Адаптивні алгоритми оцінювання рівня знань студентів на основі сучасної теорії тестування. 
Бондаренко Віктор Євгенович (Київ) Інтернет-технології і технології мобільного зв’язку у викладенні технічних дисциплін. 
Боровська Теофілія Тихонівна (Київ) Інтернет-технології і технології мобільного зв’язку у викладенні технічних дисциплін. 
Заміховський Леонід Михайлович (Івано-Франківськ) Методологічні аспекти дистанційної освіти студентів технічних 
спеціальностей. 
Зеленчук Іван Михайлович (Верховина) Теорія багатосторонніх здібностей учнів Говарда Гарднера та її використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
Карпенко Володимир Анатолійович (Сімферополь) Роль і місце статистичної обробки та інтерпретації результатів 
комп’ютерного тестування у моделі сертифікації рівнів володіння української мови. 
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Коваленко Сергій Станіславович (Київ) Досвід та перспективи використання Інтернет-технологій в навчальному процесі. 
Кононенко Тарас Петрович (Київ) Проблема об’єктивності оцінювання наукового, науково-технічного та освітнього результату 
в системі освіти і науки та інноваційні шляхи її вирішення. 
Кухаренко Володимир Миколайович (Харків) Комплексний підхід до впровадження дистанційного навчання. 
Матвієнко Роман Михайлович (Івано-Франківськ) Використання мультимедійних технологій і створення віртуальних 
лабораторних стендів для вивчення основ дисциплін «ТАУ». 
Осмятченко Володимир Олександрович (Кривий Ріг) Досвід використання системи дистанційного навчання «АГАПА» в 
криворізькому технічному університеті. 
Петрук Вікторія Миколаївна (Київ) Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. 
Рождественська Діна Борисівна (Київ) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті: європейський 
досвід, тенденції та перспективи. 
Сав’юк Лариса Олександрівна (Івано-Франківськ) Створення дистанційного курсу дисципліни «Теорія автоматичного 
управління» 
Свідзинський Вадим Анатолійович (Сімферополь) Практика використання електронних таблиць Excel у програмному 
забезпеченні сертифікації рівнів володіння української мови. 
Семенов Микола Анатолійович (Луганськ) Педагогічні аспекти розробки дистанційного курсу. 
Секція ІV 
Українська мова в освіті 
Головують Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю. 
Секретар     Гривко А.В. 
Доповіді та повідомлення 
Бабич Надія Денисівна (Чернівці) Навчальні проблеми на телебаченні і регіональні проблеми функціонування мов. 
Батьі Сільвія Золтанівна, Ференц Вікторія (Берегово) Мовна освіта як засіб мовного планування. 
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Безверха Тетяна Володимирівна (Дніпропетровськ) Мовне питання у сучасній мовній політиці України. 
Берегсасі Аніко Ференцівна, Черничко Степан Степанович (Берегово) Викладання української мови у школах з угорською 
мовою навчання як методична та лінгвістична проблема. 
Беценко Тетяна Петрівна (Суми) Мова та стиль творів національного фольклору для студентів філологічних факультетів 
педагогічних університетів. 
Богайчук Володимир Олександрович (Київ) Мовні права українців в Україні в теорії і практиці. 
Варзацька Лариса Олександрівна (Київ) Підручник «Рідна мова і мовлення» як модель особистісно-орієнтованої освіти. 
Воліковська Уляна Георгіївна (Київ) Роль мови в особистісно-зорієнтованому навчанні. 
Ганжа Борис Леонідович (Київ) Проблеми наукової термінології у викладанні курсу фізіології. 
Гіреш Корнелія Карлівна, Марку Аніта Ласлівна (Берегово) Рівень володіння державною мовою серед студентів-угорців 
Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II. 
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Голуб Ніна Борисівна (Черкаси) Виховний потенціал риторики як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах. 
Гривко Антоніна Вікторівна (Київ) Роль мови шкільних підручників у розвитку мовної особистості учня. 
Грозян Ніна Федорівна (Сімферополь) Стан і перспективи дослідження фразеологічної ідеографії. 
Гуйванюк Ніна Василівна (Чернівці) Україна через призму викладання української мови в школах із національними мовами 
навчання. 
Дюмін Олексій Захарович (Харків) Комп’ютерна система тестування знань з української мови за програмою Open Test 2.0. 
Жук Олеся (Чернівці) Проблема журналістської мовної компетенції у молодіжних телепрограмах.  
Задорожний Василь Богданович (Київ) Про один цікавий випадок словотвору в сучасній мові. 
Карпенко Наталія Сергіївна (Київ) Фактори оптимізації процесу мовної самоідентифікації особистості в освіті. 
Лобачова Світлана Віталіївна (Біла Церква) Розвиток пам’яті студентів як запорука успішного оволодіння мовленнєвою 
діяльністю. 
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Любарська Людмила Валентинівна (Київ) Вивчення рідної мови у контексті нових потреб суспільства ХХІ століття. 
Маргітич Катерина Євгенівна (Берегово) Формування національної свідомості угорськомовної молоді Закарпаття. 
Мацько Наталя Денисівна (Київ) Мова шкільних підручників як засіб реалізації розвивальних, виховних, навчальних функцій. 
Михальська Світлана Анатоліївна (Кам’янець-Подільський) Сутність мовленнєво-комунікативного акту. 
Москалюк Валентина Михайлівна (Луганськ) Мова як естетичний феномен світосприйняття. 
Ніколенко Лідія Тимофіївна (Київ) Розвиток україномовної компетентності в полікультурному середовищі. 
Онуфрієнко Галина Сергіївна (Запоріжжя) Лінгвокультурологічний потенціал риторики як навчальної дисципліни у ВНЗ. 
Панасик Леонід Валерійович (Київ) Російсько-український білінгвізм у середніх навчальних закладах освіти України у 90-х 
роках ХХ ст. (за матеріалами статистики). 
Пірен Марія Іванівна (Київ) Формування культури міжетнічного спілкування державних службовців у процесі навчання 
НАДУ при Президентові України. 
Плотникова Людмила Федорівна (Київ) Мова і формування свідомості в навчально-виховному процесі.  
Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ) Формування мовної особистості в сучасній школі: ретроспективи і перспективи. 
Прудникова Тетяна Іванівна (Сімферополь) Концепт «душа» в перекладах Миколи Лукаша. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич) Українознавчий аспект вивчення української мови в навчальних 
закладах з неукраїнською мовою навчання. 
Рожнатовський Борис Миколайович (Київ) Військовий сленг та нецензурна лексика як загроза українській мові в 
українському війську. 
Руденко Наталія Іванівна (Сімферополь) Україномовна школа в Кримському регіоні – шлях до популярності та успіху. 
Ситник Олексій Валерійович (Київ) Графіка і семантика тексту підручників. 

18 
Стрілецька Світлана Валеріївна (Біла Церква) До питання навчання англійського письма українських школярів з труднощами 
в навчанні. 
Улянич Анатолій Володимирович (Київ) Сучасні проблеми становлення української мови професійного спілкування. 
Хваткова Світлана Олегівна (Запоріжжя) Українська мова як обов'язкова навчальна дисципліна у ВНЗ. 
Чередниченко Олександр Іванович (Київ) Основи мовної освіти в Україні. 
Чмільова Світлана Віталіївна (Черкаси) Бібліотека на селі як один із доступних засобів самоосвіти (на прикладі 90-х рр. XX 
ст.). 
Шепель Юрій Олександрович (Дніпродзержинськ) Щодо питання висвітлення комплексних одиниць словотвірного рівня в 
сучасних підручниках з української мови (на матеріалі словотвірного ряду). 
Шляхова Валентина Володимирівна (Черкаси) Основи перекладознавства у системі лінгвістичної освіти студентів-
україністів. 
Щербачук Лідія Федорівна (Сімферополь) Елементи історії української мови при вивченні фразеології. 
Яременко Світлана Андріївна (Київ) Сучасні підходи до створення підручників з української мови: лінгвоукраїнознавчий 
аспект. 
Яценко Ніна Олександрівна (Київ) Українська військова термінологія в системі та змісті національної освіти. 
Секція V 
Етнонаціональна культура в українській освіті 
Головують Філіпчук Г.Г., Коротя-Ковальська В.П. 
Секретар  Семенюченко О. В. 
Доповіді та повідомлення 
Балагура Олена Олександрівна (Київ) Михайло Брайчевський і соціокультурний контекст формування слов’янської 
писемності в українській освіті. 
Білан Ганна Іванівна (Дніпропетровськ) Про необхідність збереження національних традицій на євроінтеграційному шляху 
України. 

19 
Горенко Лариса Іванівна (Київ) Національна культура як фактор освітнього прогресу 
Довбня Віктор Миколайович (Чернігів) Принцип націокультурної ідентичності у філософії освіти Григорія Ващенка і сучасна 
соціокультурна ситуація. 
Єсипок Володимир Миколайович (Київ)  Кобзарство як нерозкритий потенціал в українській освіті. 
Касян Людмила Григорівна (Київ) Стан і проблеми навчальної галузі “Естетична культура”. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (Київ) Українська національна школа та українознавча народнопісенна традиція 
Костеля Тамара Мефодіївна (Київ) Роль етнонаціонального компоненту у навчально-виховному процесі у військовому ліцеї”(з 
досвіду роботи) 
Лєбєдєва Ольга Владиславівна (Київ) Проблеми генези українського народу в українській освіті XXІ століття. 
Марецька Наталя Анатоліївна (Херсон) Формування культурознавчої компетенції молодших школярів в умовах оновлення 
української освіти. 
 Михно Людмила Петрівна (Суми) Формування національно-свідомої особисті студентів-філологів засобами фольклору. 
 Проскурова Світлана Володимирівна (Кіровоград) Особливості методичного забезпечення етнографічної практики 
студентів історичних факультетів ВНЗ України.  
 Семенюченко Олексій Валерійович (Київ) Кобзарство на уроках музики в сучасній загальноосвітній школі: стан, проблеми, 
перспективи. 
Чирков Олег Адольфович (Київ) Внесок сучасної української освіти в подальше мовне й культурне російщення людності 
України.  
Шкрібляк Микола Миколайович (Чернівці) Міфопоетичне мислення як основа творчості в українському народному мистецтві 
та проблеми сучасної художньої освіти. 
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Шостак Маргарита Василівна (Київ) Важливість утворення Києво-Руської держави для етнонаціональної культури та 
необхідність осягнення цих етнодержавотворчих процесів в українській освіті. 

20 
Ятченко Володимир Феодосійович (Київ) Консолідація українського етносу в системі освіти.  
Секція VІ 

Виховання національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України 
Головують: Бех І.Д., Крижанівська В.П., Герасименко В.М.  
Секретар: Ковганич Г.Г. 
Доповіді та повідомлення 
Ананченко Тетяна Петрівна (Одеса) Література рідного краю, як засіб формування національної свідомості. 
Барановська Лілія Володимирівна (Біла Церква) Основні шляхи формування національної свідомості студентів у процесі 
фахової підготовки  
Білас Лілія Михайлівна (Київ) Виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови. 
Ведмеденко Дарія Василівна (Чернівці) Наука про виховання дітей у трудовій діяльності. 
Гайда Лариса Анатоліївна (Кіровоград) Музеї при навчальних закладах у змісті національної системи виховання в Україні. 
Герасименко Василь Михайлович (Київ) Національне виховання учнівської молоді.   
Гнатюк Володимир Миколайович (Київ) Управління системою національного виховання учнів. 
Гордієнко Михайло Григорович (Київ) Мовно-культурні та політичні чинники виховання патріотичної особистості в умовах 
кризи національної свідомості. 
Гордійчук Оксана Євгеніївна (Чернівці) Формування змісту морального виховання школярів у контексті української 
етнопедагогіки. 
Григор’єв Володимир Йосипович (Київ) Національно свідома особистість, як головна умова і рушій демократичних змін в 
Україні. 

21 
Гринчишин Тарас Юрійович (Львів) Нотатки до справи національно-патріотичного виховання молоді.  
Доценко Світлана Олексіївна (Харків) Особливості розвитку соціальної відповідальності особистості. 
Дяків Роман Степанович (Київ) Формування світогляду студентів у мистецьких навчальних закладах. 
Єрмакова Аліна Володимирівна (Київ) Студентське самоврядування як елемент соціального партнерства. 
Зеленчук Ярослав Іванович (Київ) Екологічна освіта і виховання в етносоціальній системі  Гуцульщини. 
Зорій Ніна Іванівна (Буковина) Дослідження ідентичності студента в ситуації духовно-моральної кризи молодого покоління. 
Кіраль Сидір Степанович (Київ) Формування національно-свідомої технічної еліти. 
Коваленко Олена Миколаївна (Київ) Формування національної свідомості підростаючого покоління через корені своїх предків. 
Ковганич Галина Григорівна (Київ) Творчий потенціал виховної системи у позашкільному навчальному закладі. 
Коноваленко Ольга Степанівна (Київ) Виховання патріотизму української молоді шляхом розповсюдження досвіду 
навчальних установ на сторінках тижневика «Освіта». 
Коробченко Мирослава Олексіївна  (Біла Церква) Формування духовного світу особистості – важливий напрям виховання 
молоді.  
Корольчук Олександр Петрович, Кочерга Валерій Григорович, Поночовний Михайло Іванович (Київ) Національне, 
громадянське та патріотичне виховання студентської молоді у Київському національному торговельно-економічному 
університеті. 
Коротя Іван Микитович (Київ) Формування національної ідентичності учнів на уроках географії. 
Кривошея Володимир Володимирович (Київ) Освітньо-виховні чинники історичного поступу українського народу: 
порівняльна характеристика доби Гетьманщини і сучасної України 
Крижанівська Валентина Петрівна (Київ) Управління системою виховання особистості громадянина України в 
загальноосвітньому навчальному закладі. 
Крук Галина Микитівна (Маломихайлівка, Дніпропетровська область) Виховання творчої особистості учня на культурних 
цінностях рідного краю. 

22 
Кузьменко Михайло Ілліч (Київ) Екологія довкілля і проблеми екологічного виховання та освіти в українській школі. 
Кулікова Оксана Володимирівна (Харків) Виховна місія Тараса Шевченка в освіті.  
Лавренчук Інна Іванівна  (Київ) Формування екологічної свідомості в сучасних умовах. 
Лавський Валерій Григорович  (Київ) Трансцендентальна етика і освітньо-виховні процеси в Україні. 
Левченко Людмила Григорівна, Мишуренко Поліна Єгорівна  (Дніпропетровськ) Українська мова  – необхідний чинник 
формування особистості українця. 
Марчук Володимир Васильович (Біла Церква) Місце і роль ціннісних орієнтацій в структурі та розвитку особистості. 
Масаєв Михайло Володимирович (Крим) Парадигмальні образи і символи історії України та їх роль у формуванні 
національносвідомої особистості в добу демократичного оновлення України. 
Медвідь Алла Миколаївна (Київ), Медвідь Марія Федорівна (Київ) Формування національно-свідомої особистості студента-
податківця засобами рідної мови 
Михайлюк Валентина Олександрівна (Миколаїв) Формування національно свідомої особистості в добу демократичного 
оновлення України. 
Михно Людмила Петрівна (Суми) Формування національної особистості студентів-філологів засобами фольклору. 
Могильницька Галина Анатоліївна (Одеса) Виховання громадянина-патріота – вимога часу. 
Новосад Світлана Олександрівна (Київ) Дослідження психоетнічних ознак та особливостей менталітету сучасної української 
молоді як вагомий чинник у становленні національної системи виховання. 
Олейничук Ірина Миколаївна (Київ) Розвиток національної самосвідомості у дітей та учнівської молоді. 
Остріщенко Вікторія Сергіївна (Київ) Стан і перспективи виховання патріотичної та духовно розвиненої людини в школах 
України. 
Отрошко Любов Григорівна (Київ) Значення української символіки  у розвитку національно-свідомої особистості. 

23 
Савенко Наталія Іванівна (Київ) Позашкільний навчальний заклад-школа життєтворчості та реалізації особистості. 
Семашко Олександр Миколайович  (Київ) Проблеми естетичного виховання в системі освіти України. 
Тимофієва Марина Пилипівна, Захарук Надія Юріївна (Буковина) Самовираження особистості як форма потреби 
саморозвитку. 
Тіщенко Ольга Іванівна  (Іракліїв, Черкаська область), Шевченко Володимир Олександрович (Сміла), Кучеренко Віктор 
Григорович (Корсунь-Шевченківський), Старовойтова Тетяна Володимирівна (Умань) Формування національно свідомої 
особистості в добу демократичного оновлення України. 
Федоренко Олександр Анатолійович (Київ) Роль геополітичних знань у формуванні патріотичних поглядів молоді. 
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Хоменко Валентина Володимирівна  Моделювання як фактор реалізації концепції національного виховання «Громадянин 
України ХХ століття». 
Христя Оксана Володимирівна (Придніпровськ) Українські паремії як засіб виховання національно свідомої особистості. 
Щербань Петро Миколайович (Київ) Формування національної самосвідомості студентів. 
СЕКЦІЯ VІІ 

УКРАЇНСЬКА ВИЩА ШКОЛА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ГОЛОВУЮТЬ  БОЛЮБАШ Я.Я., ДРОБНОХОД М.І., ЯБЛОНСЬКИЙ В.А. 
СЕКРЕТАР    ПЕТРИЧЕНКО К.В. 
Доповіді та повідомлення 
Яблонський Валентин Андрійович (Київ) До концепції реформування вищої освіти в Україні. 
Галущак Мар’ян Олексійович (Івано-Франківськ)  Базові принципи інтеграції української освіти в світовий науково-освітній 
простір. 
Гринів Олег Іванович (Київ)  Історія України XX століття в навчальному процесі ВНЗ (проблеми концептуального підходу). 
Голубенко Олександр Леонідович, Морозова Тетяна Юріївна (Луганськ) Стандарти вищої освіти як інтерфейс між освітою і 
ринком праці. 

24 
Добровольська Клавдія Петрівна (Одеса)  Виховання творчої особистості економіста і викладача економіки на цінностях 
вищої освіти України.  
Добрянський Ігор Анатолійович (Кіровоград)  Приватна вища освіта незалежної України як соціокультурне новоутворення у 
європейському в освітньому просторі. 
Євсєєва Галина Петрівна (Дніпропетровськ)  Вплив викладання української мови у вищому навчальному закладі на 
формування національно свідомої особистості в добу демократичного оновлення України. 
Кобилянська Лілія Іванівна (Чернівці)  Дистанційне навчання як один із шляхів здобуття вищої освіти людьми з особливими 
потребами. 
Левинська Ірина Борисівна (Київ)  Поєднання управлінського забезпечення та філософського осмислення державної політики 
в галузі вищої освіти. 
Медвідь Федір Михайлович, Медвідь Ярослав Федорович (Ірпінь)  Формування національно-свідомої особистості студента-
юриста в умовах трансформації правової системи України. 
Муравський Володимир Васильович (Тернопіль)  Проблеми вищих навчальних закладів недержавної власності на 
сучасному етапі реформування освіти. 
Недюха Микола Петрович (Київ)  Законодавче забезпечення вищої освіти в Україні. 
Нємкова Євгенія Валеріївна (Чернівці)  Рівні навченості студентів – основа системи педагогічного контролю в умовах 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі. 
Парамонова Лада Анатоліївна (Крим)  З історії становлення та розвитку вищої освіти в Криму кінця XIX – початку XX cтоліть. 
Постолатій Віталій Володимирович (Кіровоград)  Вища школа України: куди йдемо? 
Рудавський Юрій Кирилович, Павлиш Володимир Андрійович, Лозинський Орест Юліанович, Загородній Анатолій 
Григорович (Львів)  Оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівці. 
Сацький Павло Вікторович (Київ)  Проблема адаптації української науки й вищої школи до економічних викликів сьогодення. 

25 
Сидорчук Леонід Андрійович (Київ)  Завдання і проблеми вищої школи України в контексті вимог Болонського процесу. 
Тимчук Людмила Іванівна (Чернівці)  Науково-теоретичний аналіз андрагогічної моделі навчання у вищій школі. 
Шут Микола Іванович, Лень Анатолій Євтухович (Київ)  Фізична освіта у вищій школі: контекст історії до проблем створення 
джерельної бази. 
Чопик Володимир Іванович (Київ)  Біологічна освіта в Україні. 
Баран Ярослав Володимирович (Тернопіль)  Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні: стан, проблеми 
та перспективи. 
Дроба Нінель Петрівна (Київ) Коли ми будем вчитись на власних помилках? 
Зарудний Євген Олександрович (Харків) Проблема українізації навчання у вищій школі. 
Коршун Тетяна Василівна (Херсон) Наступність викладання українознавства в системі: дошкільні навчальні заклади – 
початкова ланка освіти. 
Секція VІІІ 

Українознавство в структурі  та змісті  національної освіти 
Головують: Калакура Я.С., Токар Л.К. 
Секретар: Краснодемська І. Й. 
Доповіді та повідомлення 
Бичко Ігор Валентинович (Київ) Українська національна ідея та шляхи її реалізації в процесі гуманітаризації вищої школи. 
Вернудіна Ірина Володимирівна (Київ) Іван Франко й освіта: психолого-педагогічний аспект. 
Геращенко Михайло Васильович (Київ)  Інформаційно-бібліографічне забезпечення викладання курсу українознавства у ВНЗ. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна (Тернопіль) Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України. 
Горбань Тетяна Юріївна (Київ) Українознавство в системі народної освіти України в добу національної революції.  

26 
Губський Сергій Іванович (Київ) Національно-військова освіта в Українській Державі та УНР (1918-1920 р/р): вивчення та 
використання досвіду в збройних силах України. 
Дудик Максим Петрович (Київ) Гуманізація української освіти: проблеми, перспективи. 
Єрмашов Тарас Васильович (Київ) Українознавчий доробок С.Єфремова в сучасному освітньо-виховному процесі. 
Калакура Ярослав Степанович (Київ) Безперервність та наступність історичної освіти:   українознавчий зміст. 
Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг) Підручники і посібники з українознавства. 
Коршун Тетяна Василівна (Херсон) Наступність викладання українознавства в системі: дошкільні навчальні заклади-
початкова школа. 
Краснодемська Ірина Йосипівна  (Київ) Питання становлення національної освіти в дослідженнях науковців УВУ. 
Кузьменко Тетяна Миколаївна (Київ) Освіта як фактор соціальної стратифікації. 
Лавренчук Тетяна Семенівна (Київ) Українознавство в структурі шкільної освіти. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ) Методологічні візії П.Куліша в розбудові української освіти.  
Лещук Євгеній Костянтинович (Київ) Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства. 
Мартинюк Анатолій Григорович (Київ) Університети українознавства в системі національної освіти: проблеми, перспективи. 
Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці) Українознавство в національно-культурному відродженні України. 
Нападиста Валентина Григорівна (Київ) Етика в освіті та етика освіти. 
Розмериця Юлія Олександрівна (Київ) Національно-державницький напрям української історіографії: освітньо-виховний 
аспект. 
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Скляр Володимир (Київ) Етнічні відмінності в рівні освіти населення України: за матеріалами перепису 2001 року. 
Склярова Олена Михайлівна (Київ) Археографічні дослідження ХІХ ст. у розбудові національної освіти. 

27 
Солдатенко Валерій Федорович (Київ) Українська ідея й українознавство революційної доби (1917–1920 рр.): співвідношення 
теорії та практики. 
Токар Леонід Кирилович (Київ) Українознавство в змісті освіти. 
Цицалюк Надія Митрофанівна (Харків) Актуальні проблеми етнічної історії в українознавстві.  
Ятченко Володимир Феодосійович (Київ) Завдання консолідації українського соціуму в освіті. 
СЕКЦІЯ ІX 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
ГОЛОВУЮТЬ РУСНАК І.С., ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ М.Ф. 
СЕКРЕТАР    ГОРУК О.В. 
Доповіді та повідомлення 
Архипенко Лідія Макарівна (Дніпропетровськ)  Післядипломна педагогічна освіта в Україні на рубежі століть. 
Баяновська Марія Романівна (Ужгород)  Трансформація післядипломної педагогічної освіти у контексті європейського виміру. 
Волощук Мирослав Дмитрович (Івано-Франківськ)  Науково-освітні проблеми підготовки фахівців у державних та 
недержавних ВНЗ України. 
Даниленко Людмила Іванівна (Київ)  Проблеми підготовки керівних кадрів освіти у контексті реалізації Проекту МОН України 
та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти». 
Комендант Олена Володимирівна (Київ)  Безперервна освіта та економіка, заснована на знаннях. 
Лукіна Т.О. (Київ) Управління якістю післядипломної педагогічної освіти у контексті реалізації Проекту МОН України та 
Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти». 
Олійник Тетяна Олексіївна (Харків)  Особливості підготовки сучасного фахівця. 
Осколов Петро Васильович (Чернівці)  Українська модель функціонування і розвитку системи післядипломної педагогічної 
освіти в умовах модернізації. 

28 
Протасова Н. Г. (Київ) Перспективи розвитку системи післядипломної педагогічної освіти у процесі реалізації Проекту МОН 
України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти». 
Прохоров Дмитро Анатолійович (Сімферополь) Українська освіта у світовому просторі. 
Сокол Катерина Миколаївна, Жмурко Лілія Олексіївна, Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси) Система підготовки і підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. 
Фігурний Юрій Степанович (Київ)  Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів з українознавства в контексті національного державотворення. 
Химинець Василь Васильович (Ужгород)  Науково-методичні проблеми післядипломної освіти в контексті трансформаційних 
та інтеграційних процесів. 
Секція X 
Українська школа в країнах зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи розвитку 
Головують Сухолиткий О.С., Ключковська І.М.  
Секретар    Галько О. Ю. 
Доповіді та повідомлення 
Бандура Володимир (Португалія) Україномовний інформаційний простір як категорія національної безпеки. Мовна 
компетенція в контексті захисту прав людини. Погляд емігранта. 
Бигар Ганна Павлівна (Чернівці) Педагогічна преса зарубіжних українців і розвиток рідномовного шкільництва у ХХІ століття. 
Богданюк Антоніна Миколаївна (Чернівці) Українська дитяча література в змісті рідномовної освіти канадських учених. 
Воробченко Валерій Іванович (Бельці)  Розвиток вищої школи в Молдові з українською мовою навчання. 
Гінда Лідія (Унгурь, Молдова) Досвід навчання рідною мовою на базі україно-російської гімназії с. Унгурь Окницького району 
Республіки Молдова. 

29 
Гупало Костянтин (Рига, Латвія) Підручник з історії України для діаспори Балтії. 
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна (Київ) Міжнародна співпраця як важливий чинник інтеграції української національної 
освіти до європейського простору на прикладі україно-словацького співробітництва. 
Житнік Аліна Володимирівна (Сілламяе, Естонія) Українська освіта в Естонії: стан і перспективи розвитку. 
Заячук Юлія (Львів) Україністика в канадських університетах: минуле чи майбутнє. 
Зубко Валентина Дмитрівна (Рибниця, Придністров’я) Народна творчість як головний чинник розвитку української мови та 
культури в Придністров’ї. 
Івахненко Тамара Павлівна (Київ) Збереження і розвиток українських традицій у міжнародному середовищі. 
Івахнюк Алла (Алеппо, Сирія) До специфіки вивчення українознавства в недільній школі м. Алеппо. 
Івченко Надія Василівна (Ніжин) Український освітній простір в Канаді. 
Ідзьо Віктор Святославович (Москва, Росія) Український університет міста Москви в освітньому та науковому просторі 
Російської Федерації та України. 
Кайдалова Тетяна (Казахстан) Слово Тараса живе в Казахстані. 
Каплун Валентина (Нью-Йорк, США) Українська освіта в США і Україні: порівняльний аналіз. 
Карпенко Світлана Дмитрівна (Київ) Проблеми та перспективи розвитку україномовних освітніх закладів у Казахстані. 
Кашпіровська Ірина Михайлівна (Київ) Аналіз стану освіти в українській діаспорі за результатами моніторингу. 
Кожухарь Віктор (Кишенев) Викладання предмету «Історія культури та традиції українського народу» в навчальних закладах 
Республіки Молдова. 
Кожухарь Катерина (Кишенев) Форми роботи на уроках української мови та літератури над діалектизмами в республіці 
Молдова. 

30 
Лебідь Юрій Федорович (Біла Церква) Роль преси в житті українців-імігрантів та її значення для збереження педагогічних 
традицій української діаспори США. 
Лубенко Володимир Васильович (Санкт-Петербург) Полі- функціональне виховання освітою, синтезом мистецтв і наук. 
Шляхи розв’язання кризи в освітньому просторі. 
Лучканин Сергій Мирославович (Київ) Іван Семенюк – українець з Мараморощини, визначний організатор українознавчих 
студій в університеті міста Клуж-Напока (Румунія). 
Матвєєва Ганна (Тбілісі) Зміст навчання та виховання в першій українській школі ім. М.Грушевського м. Тбілісі. 
Матейко Роман Михайлович (Тернопіль) Українське шкільництво в США 1999-2005 рр. 
Мельник Людмила Михайлівна (Москва) Українська школа в Росії: стан, проблеми, перспективи розвитку. 



 198

Михайленко Ольга (Біла Церква, Київська область) Особливості лексичної інтерференції в умовах контактування 
близькоспоріднених мов. 
Найденко Людмила Валентинівна, (Нижнєкамськ) Інноваційні методи в роботі з дітьми недільної школи міста Нижнєкамська. 
Наконечна Оксана (Греція) Закордонне українське шкільництво через призму проблем сьогодення. 
Нікітченко Алла Іванівна (Молдова) Лінгво-дидактичні основи викладання української мови в навчальних закладах Республіки 
Молдова. 
Оксьон Валентина (Санкт-Петербург) Створення спеціалізованого інноваційного центру виховання особистості на основі 
синтезу мистецтв і наук (Міжнародна школа виховання, синтезу мистецтв і наук. 
Панова Любов Дмитрівна (Придністров’я) Розвиток освіти на українській мові в муніципальній освітній системі м.Рибниці та 
районі. 
Переля  Борис Іванович (Придністров’я) Особливості функціонування муніципальної освітньої системи у полікультурному 
просторі. 

31 
Петриченко Катерина Вікторівна (Київ) Українська школа імені Цьопи Паліїв у Канаді. 
Піскун Валентина Миколаївна (Київ) Українознавство в іншомовному середовищі: практика недільних шкіл українського 
зарубіжжя. 
Піц Ірина Іванівна (Івано-Франківськ) Проблеми українського шкільництва західної діаспори в педагогічній спадщині Василя 
Луці. 
Плаксенко Марія Леонідівна (Київ) Вплив територіального конфлікту на розвиток української школи в Придністров’ї. 
Пономаревський Станіслав Борисович (Ніжин) Проблеми та особливості української освіти на теренах східної діаспори. 
Попченко О.П. (Придністров’я) Інтегративна роль української мови в змісті освіти 
Пришляк Михайло Дмитрович (Рим) Філософія в школі і житті України та діаспори. 
Романюк Світлана Захарівна (Чернівці) Особливості функціонування української мови в полікультурному соціумі США і 
Канади: методологічний аспект. 
Руснак Іван Степанович (Чернівці) Стан і перспективи розвитку українського шкільництва в діаспорі на рубежі століть. 
Савдик Марія (Манчестер) Програма з українознавства для українознавчих шкіл Великобританії. 
Сакаль Ярослав Володимирович (Київ) Державне сприяння у забезпеченні освітньо-культурних потреб українців зарубіжжя. 
Семілетко В’ячеслав Іванович (Київ) Особливості навчального процесу в українських школах США. 
Сидоренко Тетяна Михайлівна (Ніжин) Система вправ із розвитку зв’язного мовлення в умовах навчання вихідців з діаспори. 
Сирбу Тетяна, Смирнова Тетяна (Бендери) Мова в українській діаспорі як чинник національної самоідентифікації народу. 
Смичок Василь Дмитрович (Москва) Алгоритмічна мова «Пролог» в українському мовному та освітньому процесі України та 
діаспори. 

32 
Тимчишин Віра (Манчестер) Апробація  та перевірка знань учнів в українській школі Манчестера. 
Токова Світлана Олександрівна (Біла Церква) Соціалізація школярів-репатріантів з України в сфері середньої освіти Ізраїлю. 
Томашевська Л.О. (Придністров’я) Пріоритети школи – родини в українській школі Придністров’я. 
Туницька Марія Василівна (Більці) Особливості навчання рідною мовою українців Молдови. 
Ціпко Анатолій Валентинович (Київ) Вага мовного чинника в етнокультурному означенні українського зарубіжжя сьогодення. 
Цуп Олена Василівна (Тернопіль) Українське шкільництво в Чеській республіці. 
Чопик Юрій (Мадрид) Проблеми і перспективи української школи в  Мадриді. 
Шікк Христина (Вац) Українська освіта в Угорщині (недільна школа). 
Якімова Антоніна (Софія) Просвітницька місія української еміграції у Болгарії. 
Діалоги «З перших вуст» 
Учасники діалогів  

Ніколаєнко Станіслав Миколайович 
Самойлик Катерина Семенівна 
Кремень Василь Григорович 
Жебровський Борис Михайлович 
Тесленко Валентин  Вікторович 

Болюбаш Ярослав Якович 
Кононенко Петро Петрович 
Дробноход Микола Іванович 
Кононенко Тарас Петрович 
Яцків Ярослав Степанович 

33 
Пленарне засідання 

(21 жовтня 2006р.) 
І.  Звіти про роботу секцій. 
ІІ.Обговорення підсумків конгресу 
Виступи   
Кремень Василь Григорович Модернізація української освіти в контексті загально цивілізаційних тенденцій розвитку. 
Ананченко Тетяна Петрівна Роль інституту удосконалення вчителів у навчанні української мови  вчителів базових дисциплін  
закладів освіти з національним складом учнів 
Безотосний Микола Трохимович Виховувати молодь на засадах української національної ідеї.    
Баран Володимир Данилович Висвітлення у вітчизняних підручниках етногенезу українського народу. 
Борисенко Валентина Кирилівна Проблеми і перспективи розвитку національної культури в системі освіти. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України. 
Добрянський Ігор Анатолійович Приватна вища освіта незалежної України як соціокультурне утворення в європейському 
освітньому просторі. 
Довірак Ганна (Сідней) Роль поезії в мотивації навчання української мови у дітей англомовного походження. 
Дудик Максим Петрович Законодавство України про мову і освіта. 
Євсєєва Галина Петрівна Вплив викладання української мови у вищому навчальному закладі на формування національно-
свідомої особистості в добу демократичного  оновлення України. 
Заміховський  Леонід Михайлович Українознавчий аспект вивчення української мови в навчальних закладах з неукраїнською 
мовою навчання. 
Кушерець Василь Іванович Товариство «Знання» в науково-просвітницькому і освітньому просторі України і світу. 
Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург) Українська освіта і Санкт-Петербург: минуле, сучасне, майбутнє. 
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Недюха Микола Петрович Законодавче забезпечення вищої освіти в Україні.  
Баканідзе Отар Акакович (Грузія) Стан української освіти в Грузії. 
Парипса Михайло Сергійович (Казахстан) Стан та проблеми української освіти в Казахстані. 
Пархоменко Володимир Дмитрович Наука й освіта в добу технологій. 
Погрібний Анатолій Григорович Світове українство про проблеми освіти й виховання в Україні (за матеріалами четвертого 
Всесвітнього форуму українців) 
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Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович Українознавчий аспект вивчення української мови у навчальних закладах з 
неукраїнською мовою навчання. 
Рудяков Олександр Миколайович Проблеми функціонування державної мови у полікультурному середовищі. 
Ситник Костянтин  Меркурійович Перспективи розвитку науково-освітньої галузі України як єдиного цілого.  
Козлов Анатолій Володимирович Навчальний комплекс «Виховний заклад-середня школа- вища школа».  
Осколов Петро Васильович Українознавство в системі освіти Чернівецької області.  
Сербін Богдана Сергіївна (Сідней) Відмінності у парадигмі сприйняття української та австралійської системи оцінки якості 
навчання. 
Сирник  Марко Іванович  (Польща) Українська освіта в Польщі станом на 2005-2006 рік.  
Химинець Василь Васильович Науково-методичні проблеми післядипломної освіти в контексті трансформаційних та 
інтеграційних процесів. 
Шкрібляк Петро Васильович Українська мова як універсальна форма відображення історії української нації.  
Лопушанська Галина Василівна Роль українознавства у змісті освіти. 
Яблонська Галина Гілярівна Роль українських митців у розвитку національних особливостей  української освіти. 
ІІІ. Прийняття ухвали конгресу. 
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Відомості про доповідачів 

Ананченко Тетяна Петрівна – старший викладач Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів українознавства, 
член Національної спілки журналістів України. 
Архипенко Лідія Макарівна –  кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін інституту безперервної 
фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.  
Бандура Володимир – голова об’єднання українців Португалії. 
Баран Ярослав Володимирович – студент Тернопільського державного економічного університету. 
Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, 
завідувач кафедри педагогіки і психології Білоцерківського державного аграрного університету. 
Баяновська Марія Романівна –  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою методики викладання суспільно-
гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.  
Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних і теоретико-
методологічних проблем українознавства НДІУ МОН України.  
Безгачнюк Юрій Володимирович – студент 5-го курсу кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики 
(КТіСУ) факультету автоматизації і комп’ютерних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
Бигар Ганна Павлівна – асистент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича. 
Бичко Ігор Валентинович – доктор філософських наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Білас Лілія Михайлівна – викладач англійської мови кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства філологічного інституту 
Національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Богданюк Антоніна Миколаївна – аспірант кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича. 
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 Боднар Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, директор української гімназії №3 імені І.П.Котляревського. 
 Боднар Володимир Лукич – голова республіканської громадської організації «Укрпросвіта» імені Т.Г.Шевченка, заступник 
голови комітету з питань освіти, науки, культури материнства та дитинства Верховної Ради Придністров’я. 
Бондаренко Віктор Євгенович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики Київського національного 
економічного університету. 
Боровська Теофілія Тихонівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Теоретичних основ електротехніки 
Київського національного технічного університету «КПІ». 
Ведмеденко Дарія Василівна –  старший викладач кафедри педагогіки, психології та передових педагогічних технологій 
Чернівецького інституту післядипломної освіти. 
Величко Зінаїда Григорівна – викладач української мови і літератури Золотоніського професійного ліцею. 
Вернигора Ольга Іванівна – методист Святошинського районного науково-методичного центру м. Києва.   
Вернудіна Ірина Володимирівна – заступник директора з науково-методичної роботи Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Волощук Мирослав Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри природокористування, 
кадастру Інституту управління природними ресурсами, завідувач кафедри агрохімії і грунтознавства інституту природничих наук 
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 
Воробченко Валерій Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою української мови та літератури 
Бельцького університету.  
Гайда Лариса Анатоліївна – завідувач навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського 
обласного інституту післядипломної освіти ім. В.Сухомлинського. 
Галько Оксана Юріївна – кандидат історичних наук, завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України. 
Герасименко Василь Михайлович – заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації. 
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Геращенко Михайло Васильович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри українознавства НАУ. 
Гінда Лідія – директор українсько-російської гімназії с. Унгурь.  
Гнатюк Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, директор національної гімназії № 283 м. Києва. 
Гомотюк Оксана Євгеніївна – кандидат історичних  наук, доцент кафедри українознавства Тернопільського національного 
економічного університету.  
Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету 
ім.Тараса Шевченка.  
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, кафедра філософії Національного університету державної 
податкової служби України 
Гордійчук Оксана Євгеніївна – аспірантка кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного 
університету ім.Юрія Федьковича. 
Григор’єв Володимир Йосипович  – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Київського 
економічного інституту менеджменту. 
Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Київського міжнародного 
університету.  
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Гринчишин Тарас Юрійович – керівник дослідницьких робіт Українського католицького університету м. Львова. 
Грицай Марія Петрівна – завідувач відділу природних методів оздоровлення людини Українського інституту екології людини. 
Громовий Віктор Володимирович – консультант з удосконалення навчального процесу Директорату програм розвитку освіти 
МОН України. 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства 
НДІУ МОН України. 
Гуменюк Оксана Євстахіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальних 
систем освіти, доцент кафедри соціальної роботи Тернопільського державного економічного університету.  

38 
 Гупало Костянтин – голова товариства «Україна-Латвія», замісник голови з гуманітарних питань товариства «Об’єднання 
українських товариств Латвії».  
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики управління освітою КНПУ ім. Б. 
Грінченка.  
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ МОН України. 
Добрянський Ігор Анатолійович – кандидат педагогічних наук, професор, ректор Кіровоградського інституту регіонального 
управління та економіки.  
Довірак Ганна – вчитель рідної школи ім. княгині Ольги.  
Доценко Світлана Олексіївна – аспірантка кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету 
ім.Г.С.Сковороди. 
Дудик Максим Петрович – головний консультант Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України. 
Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 
національного університету радіоелектроніки. 
Євсєєва Галина Петрівна – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури. 
Єрмаков Іван Гнатович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України. 
Єрмашов Тарас Васильович – аспірант відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ МОН 
України. 
Житнік Аліна Володимирівна – Національного педагогічного університету імені М.М.Драгоманова, випускниця недільної 
школи українського земляцтва Сілламяе Водограй та перша випускниця українського факультативного класу естонської 
загально-освітньої Каннука школи міста Сілламяє 
Заміховський Леонід Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в системах 
управління та автоматики КТіСУ, факультету автоматизації і комп’ютерних наук Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
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Заячук Юлія – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету ім. І.Франка. 
Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» НДІУ 
МОН України. 
Зеленчук Ярослав Іванович – аспірант відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ МОН України. 
Зорій Ніна Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціології Буковинського 
державного медичного університету. 
Зубко Валентина Дмитрівна – вчитель української мови середньої школи №8 м. Рибниці. 
 Івахнюк Алла – голова об’єднання українців (Сирії). 
 Івченко Надія Василівна – спеціаліст 2 категорії Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою м. Ніжина. 
Ідзьо Віктор Святославович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету в Москві, провідний 
науковий співробітник НДІУ МОН України.  
Кайдалова Тетяна – вчитель українознавчих предметів Української громади Алмаатинської області  
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних і 
теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ МОН України.  
Карпенко Володимир Анатолійович – науковий співробітник Кримської філії НДІУ МОН України, кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 
Карпенко Світлана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу координації вітчизняних та 
зарубіжних центрів українознавства НДІУ МОН України. 
Кашпіровська Ірина Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України. 
Кияниця Ніна Віталіївна – викладач української мови і літератури професійного аграрного ліцею м.Корсунь-Шевченківський.  
Кіраль Сидір Степанович –– доктор філологічних наук, професор факультету лінгвістики гуманітарного інституту НАУ. 
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Клепко Сергій Федорович – кандидат філософських наук, директор Полтавського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 
 Ключковська Ірина Михайлівна – старший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка».  
Коваленко Олена Миколаївна – заступник директора з виховної роботи ЗНЗ № 273 м. Києва. 
Коваленко Сергій Станіславович – старший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ МОН України. 
Ковганич Галина Григорівна – методист Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва.  
Кожухарь Віктор – завідувач заввідділу історії мови та культури українського  населення Молдови Академії наук Республіки 
Молдова, доктор історичних наук. 
Кожухарь Катерина – старший науковий співробітник відділу історії мови та культури українського населення Молдови 
Академії наук Республіки Молдова, доктор педагогічних наук.  
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. 
Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Київського 
державного педагогічного університету. 
Комендант Олена Володимирівна – асистент кафедри міжнародної економіки економічного факультету Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Кондратюк Григорій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кримського 
інженерно-педагогічного університету. 
Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор тижневика «Освіта», заступник голови Всеукраїнського педагогічного 
товариства ім. Г. Ващенка. 
Кононенко Михайло Петрович – старший науковий співробітник відділу Природи та психології етносу НДІУ МОН України. 
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Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з науки НДІУ МОН України,  
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завідувач відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ. 
Коробченко Мирослава Олексіївна  –– асистент кафедри практики та історії англійської мови, БДАУ м.  Біла Церква. 
Корольчук Олександр Петрович –– кандидат економічних наук, перший проректор Київського національного торговельно-
економічного університету. 
Коротя Іван Микитович – вчитель-методист СШ № 57 м.Києва.  
Коршун Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету 
Кочерга Кочерга Валерій Григорович –– начальник відділу навчально-виховної роботи Київського національного торговельно-
економічного університету. 
Кочерга Олександр Васильович – завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти факультету підвищення кваліфікації 
Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 
Крамар Валерій Васильович – начальник обласного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ МОН України. 
Кривошея Володимир Володимирович – доктор історичних наук, професор, Інститут політичних і етносоціальних досліджень 
НАН України.  
Крижанівська Валентина Петрівна – завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ МОН України. 
Крук Галина Микитівна – вчитель-методист, вчитель української мови  і літератури Маломихайлівської середньої 
загальноосвітньої школи Покровського району Дніпропетровської області. 
Кузьменко Михайло Ілліч – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу радіоекології Інституту гідробіології НАН 
України. 
Кузьменко Тетяна Миколаївна – кандидат соціологічних наук, викладач кафедри загальної соціології Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. 
Кухаренко Володимир Миколайович – провідний науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ МОН України, 
кандидат технічних наук, професор кафедри технічної кріофізики  
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Кучеренко Віктор Григорович – викладач історії Уманського професійного аграрного ліцею. 
Лавренчук Інна Іванівна – науковий співробітник відділу природи та психології етносу НДІУ МОН України. 
Лавренчук Тетяна Семенівна – вчитель історії, українознавства ЗНЗ № 273 м. Києва.  
Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ МОН України. 
Лавський Валерій Григорович  – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету 
державної податкової служби України. 
 Лебідь Юрій Федорович – асистент кафедри практики та історії англійської мови, Білоцерківський державний аграрний 
університет. 
Левинська Ірина Борисівна – пошукач кафедри соціології управління та євроінтеграції інституту політології, соціології та права 
при національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.  
Левтик Микола Миколайович – директор природничого ліцею № 145 м. Києва. 
Левченко Людмила Григорівна – логопед дитячого комбінату № 95 м. Дніпропетровська,  член Національної спілки 
письменників України.  
Лень Анатолій Євтухович – викладач кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.  
Лещук Євгеній Костянтинович – аспірант відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ МОН 
України. 
 Лубенко Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Санкт-Петербурзької державної установи «Мала 
Академія Мистецтв». 
Лучканин Сергій Мирославович – доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології Інституту філології 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук. 
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Лушкіна Віолета Олегівна – студентка історико-філологічного факультету Кримського гуманітарного університету. 
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України. 
Марчук Володимир Васильович –– асистент кафедри перекладу  та лінгвокраїнознавства Білоцерківського державного 
аграрного університету м.Біла Церква.  
Марчук Галина Олександрівна – вчитель математики Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету 
ім. Тараса  Шевченка. 
Масаєв Михайло Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціальних наук Кримського 
гуманітарного університету. 
Маслякова Ірина Юріївна – директор центру творчості дітей та юнацтва Шевченківського району м. Київ. 
Матвєєва Ганна – директор першої української школи ім. М.Грушевського м. Тбілісі (Грузія). 
Матвієнко Роман Михайлович, асистент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики КТіСУ, 
факультету автоматизації і комп’ютерних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
Матейко Роман Михайлович – доктор історичних наук, професор. 
Медвідь Алла Миколаївна – старший викладач кафедри цивільного та міжнародного права Національного університету ДПС 
України. 
Медвідь Марія Федорівна – студентка третього курсу юридичного факультету Національного університету ДПС України. 
Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільного та міжнародного права Національного 
університету ДПС України 
Медвідь Ярослав Федорович – викладач кафедри цивільного та міжнародного права Національного університету ДПС 
України.  
Мельник Людмила Михайлівна – начальник відділу інформації та діаспори Культурного центру України м. Москва. 
 Михайленко Ольга – асистент кафедри іноземних мов Білоцерківського державного аграрного університету.  
Михайлюк Валентина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної і виховної 
роботи, завідувач кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету. 
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Михно Людмила Петрівна – магістр Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 
Мишуренко Поліна Єгорівна –– кандидат філологічних наук, доцент факультету до вузівської підготовки, кафедри 
гуманітарних дисциплін Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 
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Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства ЧОІППО. 
Могильницька Галина Анатоліївна – старший викладач Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів. 
Мойсеєнко Валентин Станіславович – завідувач відділу наукового реферування літератури та редакційно-видавничої роботи 
державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. 
Мосякова Ірина Юліївна – директор Центру творчості дітей «Шевченківець»  м. Києва 
Муравський Володимир Васильович – студент четвертого курсу Тернопільського державного економічного університету.  
Найденко Людмила Валентинівна – об’єднання по вивченню історії і культури українського народу м. Нижнійкамська. 
Наконечна Оксана – член товариства української діаспори у Греції. 
Нападиста Валентина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики й естетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Нетупський Борис Михайлович – Заслужений учитель України, учитель середньої загальноосвітньої школи №1  м. Бар 
Вінницької області.  
Нікітченко Алла Іванівна – доктор педагогічних наук, начальник управління навчання національних меншин Міністерства 
освіти республіки Молдова. 
Новосад Світлана Олександрівна  – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу НДІУ МОН 
України. 
Оксьон Валентина – керівник міжнародної культурно-просвітницької програми «Київ-Санкт-Петербург». Школа Володимира 
Лубенка. 
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Олейничук Ірина Миколаївна – заступник директора з виховної роботи спеціалізованої школи № 196 м. Києва. 
Олексенко Вячеслав Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 
Олійник Тетяна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри інформатики Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.  
Осколов Петро Васильович – директор Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти . 
Осмятченко Володимир Олександрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Міжнародної економіки» 
Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 
Остріщенко Вікторія Сергіївна – голова громадської організації «Жіночий український рух». 
Отрошко Любов Григорівна – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу, аспірантка НДІУ МОН 
України. 
Охріменко Юрій Аврамович – кандидат фізико-математичних наук, учитель фізики Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Павленко Наталя Степанівна – молодший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства 
МОН України. 
Палійчук Оксана Михайлівна – аспірант кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича. 
Панова Любов Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, заступник начальника МУ „Рибницьке управління  народної освіти”. 
Панченко Володимир Євгенович – доктор філологічних наук, проректор Національного Університету «Києво-Могилянська 
Академія». 
Парамонова Лада Анатоліївна – пошукач Київського національного університету культури і мистецтв.  
Парипса Михайло – голова асоціації «Українці Казахстану». 
Переля  Борис Іванович – начальник муніципальної установи „Рибницьке управління  народної освіти”. 
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Петриченко Катерина Вікторівна – науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України. 
Петровський Олександр Іванович – організаційний секретар Міжнародної асоціації україністів. 
Петрук Вікторія Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень НДІУ МОН України. 
Печеранський Ігор Петрович – молодший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства 
МОН України. 
Піц Ірина Іванівна – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 
Плаксенко Марія Леонідівна – молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії відділу НДІУ МОН України; 
Плаксій Світлана Павлівна – викладач української мови і літератури Золотоніського професійного ліцею. 
Плачинда Сергій Петрович – старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ МОН України. 
Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української 
літератури НДІУ МОН України. 
Пономаревський Станіслав Борисович – кандидат філологічних наук, доцент, директор Центру гуманітарної співпраці з 
українською діаспорою м. Ніжина.  
Поночовний Михайло Іванович  –– кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача національно-виховної роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету. 
Поп Олена Іванівна – вчитель української мови і літератури Середньоводнянського ЗНЗ. 
Попченко О.П. – директор Рибницької філії Державного інституту розвитку освіти 
Поручинський Павло Андрійович – директор Криворізького центрально-міського ліцею. 
Постолатій  Віталій  Володимирович –  кандидат педагогічних наук, доцент Кіровоградського державного    педагогічного 
університету ім. В. Винниченка.  
Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, заступник директора Кримської філії НДІУ МОН України з 
наукової роботи, декан факультету української філології та 
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українознавства ТНУ ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри українського мовознавства. 
Предик Аліна Анатліївна – асистент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича. 
Присяжна Тетяна Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу Природи та психології етносу НДІУ МОН України, 
аспірантка НДІУ МОН України. 
Пришляк Михайло Дмитрович – мітрат, отець-салезіянин, професор, доктор філософії та політичних наук. 
Прохоров Дмитро Анатолійович –  кандидат історичних наук, науковий співробітник Кримського відділення Інституту 
сходознавства імені А. Кримського НАН України  
Рождественська Діна Борисівна – науковий співробітник інформаційно-аналітичного центру педагогічних інновацій ІІТЗН АПН 
України. 
Розмериця Юлія Олександрівна –  аспірантка відділу історії КНУ ім. Тараса Шевченка. 
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Романюк Світлана Захарівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Чернігівського національного університету ім. Юрія Федьковича.  
Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.  
Сав’юк Лариса Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та 
автоматики КТіСУ, факультету автоматизації і комп’ютерних наук Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу. 
Савдик Марія – директор школи українознавства у м. Манчестері.  
Савченко Наталія Іванівна – директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва 
Сакаль Ярослав Володимирович – ІІ секретар Управління з питань закордонного українства Міністерства закордонних справ 
України. 
Сацький Павло Вікторович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політичної історії Київського 
національного економічного університету ім. В. Гетьмана. 
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Свідзинський Вадим Анатолійович – старший науковий співробітник Кримської філії НДІУ МОН України. 
Семашко Олександр Миколайович  – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтва. 
Семенов Микола Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дистанційного навчання 
Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. 
Семілетко В’ячеслав Іванович – доцент, старший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства НДІУ МОН України, декан факультету лінгвістики Білоцерківського державного аграрного університету. 
Сербін Богдана Сергіївна – магістр Willoughby High School. 
 Сидоренко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, спеціаліст 1 категорії Центру гуманітарної співпраці з 
українською діаспорою м. Ніжина. 
Сидорчук Леонід Андрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного 
правознавства, проректор з навчально-методичної роботи Київського міжнародного університету. 
Сирбу Тетяна – заступник директора з науково-методичної роботи української гімназії №3 ім. І.П.Котляревського (м. Бендери, 
Придністров’я), аспірант Київського Національного Університету ім.М. Драгоманова;  
Сирник Марко – Об’єднання українців Польщі.  
Скляр Володимир – кандидат історичних наук, доцент, докторант КНУ ім. Тараса Шевченка. 
Склярова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ МОН України. 
Смирнова Тетяна – заступник директора з навчально-виховної роботи української гімназії №3 ім. І.П.Котляревського  м. 
Бендери, аспірант Київського національного університету ім. М.Драгоманова; 
Смичок Василь Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент, заступник керівника технічного відділу українського 
університету м.Москви. 
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Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних і 
теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ МОН України.  
Старовойтова Тетяна Володимирівна – викладач історії Уманського професійного аграрного ліцею. 
Тараторіна Світлана Володимирівна – молодший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ МОН України. 
Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства МОН 
України. 
Терлецький Віталій Михайлович – старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем 
українознавства МОН України. 
Тимофієва Марина Пилипівна – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету. 
Тимчишин Віра – вчитель школи українознавства у м. Манчестері.  
Тіщенко Ольга Іванівна – викладач української мови і літератури Уманського професійного аграрного ліцею. 
Ткаченко Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Кіровоградського інституту 
регіонального управління та економіки. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, завідувач відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ МОН України.  
 Токова Світлана Олександрівна –  асистент кафедри практики та історії англійської мови Білоцерківського державного 
аграрного університету. 
Томашевська Л.О. – директор Рибницької середньої школи № 1. 
Туницька Марія Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури Білецького 
університету.  
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник  відділу геополітики та геостратегії НДІУ МОН України. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ МОН України. 
Фурман Анатолій Васильович – професор, директор Інституту експериментальних систем освіти, завідувач кафедри 
соціальної роботи Тернопільського державного економічного університету.  
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Хабло Євгенія Володимирівна – директор Криворізької центрально-міської гімназії. 
Химинець Василь Васильович –  доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи, 
завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти  
Хоменко Валентина Володимирівна – заступник директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка  
Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури НДІУ МОН України. 
Христя Оксана Володимировна – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін інституту безперервної фахової освіти 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 
Цицалюк Надія Митрофанівна – доцент кафедри історії та теорії світової й української культури Харківського державного 
університету мистецтв імені І.П.Котляревського. 
Цуп Олена Василівна – аспірантка кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету. 
Чопик Юрій – голова  Української Громади Іспанії. 
Шевченко Володимир Олександрович – викладач історії Центру підготовки та перепідготовки кадрів міста Сміли. 
Шевчук Олег Анатолійович – студент четвертого курсу Тернопільського державного економічного університету. 
Шікк Христина – голова українського самоврядування. 
Шукевич Юрій Володимирович – директор Фінансового ліцею м. Києва. 



 204

Шут Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри 
загальної фізики Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 
Щербань Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти 
АПН України.  
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, професор, професор  кафедри політології та соціології 
Національного аграрного університету, провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ МОН України. 
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4.16. Програма українознавчого наукового форуму 2007 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Науково-дослідний інститут українознавства 

Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 
Київський міський будинок учителя 

 
ІІ Міжнародний конгрес 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ЧАСОПРОСТОРІ 
 

ПРОГРАМА 
 

25–27 жовтня 2007 р. 
Київ 

1 
ІІ Міжнародний конгрес 

«Українська освіта у світовому часопросторі» 
 

Почесний голова – 
Президент України 

Віктор Андрійович Ющенко 
2 

Координаційна рада 
ІІ Міжнародного конгресу 

«Українська освіта у світовому часопросторі» 
Ніколаєнко Станіслав Миколайович  – голова, міністр освіти і науки МОН України 
Гуржій Андрій Миколайович – заступник голови, перший заступник Міністра МОН України. 
Члени ради: 
Богуцький Юрій Петрович – міністр культури і туризму України 
Андрущенко Віктор Петрович – ректор Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. 
Багров Микола Васильович – ректор Таврійського національного університету ім. В.Вернадського. 
Баканідзе Отар Акакієвич – директор інституту українознавства Тбіліського університету. 
Биструшкін Олександр Павлович – заступник голови Секретаріату Президента України. 
Дробноход Микола Іванович – Президент Академії наук вищої школи України. 
Жебровський Борис Михайлович – перший заступник Міністра МОН України. 
Жеребецький Юрій –  освітній консультант Міністерства освіти Саскачевану (Канада). 
Ідзьо Віктор Святославович – ректор Українського університету (Москва). 
Князевич Василь Михайлович – заступник керівника Управління справами Президента України.  
Кононенко Петро Петрович – директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Кремень Василь Григорович – президент Академії педагогічних наук України. 
Медведєв Олександр Анатолійович – головний спеціаліст Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 
України. 
Мокрий Володимир – завідуючий кафедрою українознавства Краківського університету (ПНР). 
Павличко Дмитро Васильович – голова УВКР. 
Сазоненко Ганна Стефанівна – директор Українського гуманітарного ліцею м. Києва. 
Сергєєв Юрій Анатолійович – надзвичайний і Повноважний посол України у Франції. 
Удовенко Геннадій Йосипович – депутат Верховної Ради України. 
Федоренко Євген Васильович – голова «Шкільної Ради» США.   
Філіпчук Георгій Георгійович – депутат Верховної Ради України. 
Яцків Ярослав Степанович – віце-президент Національної Академії наук України. 

3 
Оргкомітет 
 ІІ Міжнародного конгресу 

«Українська освіта у світовому часопросторі» 
Співголови 
Жебровський Борис Михайлович – перший заступник Міністра освіти і науки України. 
Кононенко Петро Петрович – директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Заступники 
Дробноход Микола Іванович – Президент Академії наук вищої школи України. 
Кононенко Тарас Петрович – заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, перший віце-
президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство». 
Члени оргкомітету: 
Болюбаш Ярослав Якович – директор Департаменту вищої школи МОН України. 
Боднар Валентина Володимирівна – директор Української гімназії ім. І.Котляревського м. Бендери (Придністров’я ). 
Боєчко Василь Дмитрович – начальник Управління з питань закордонного українства Міністерства закордонних справ 
України. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу національної культури 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства  МОН 
України.   
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Галько Оксана Юріївна – завідувач відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства Науково-дослідного 
інституту українознавства  МОН України. 
Гальонка Олексій Анатолійович – проректор з науково-методичної роботи Чернігівського обласного Інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
Горюнова Віра Зінов’ївна – перший заступник начальника Головного управління освіти і науки Київської 
міськдержадміністрації. 
Денисенко Анатолій Васильович – кандидат історичних наук, головний редактор наукового історичного та літературного 
журналу «Пам'ять століть», заслужений журналіст України. 
Десятов Тимофій Михайлович – начальник Департаменту професійно-технічної освіти МОН України. 
Дроздович Ніна Георгіївна – директор гімназії № 191 ім. П.Тичини м. Києва. 
Єресько Олег Вікторович – в.о. директора Департаменту дошкільної та середньої загальної освіти МОН України. 

4 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  
Іванова Людмила Василівна – директор Міжнародної школи МОН України. 
Істоміна Надія Михайлівна – магістр освіти, старший науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій  
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Калакура Ярослав Степанович – професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 
Кононенко Михайло Петрович – старший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 
інституту українознавства  МОН України. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу національної культури  Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, народна артистка України. 
Козлов Анатолій Васильович – професор Криворізького державного педагогічного університету. 
Кухаренко Володимир Миколайович – доцент проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 
Крисаченко Валентин Семенович – завідувач відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Ключковська Ірина Михайлівна – директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.  
Лопушанська Галина Василівна – директор Львівської української гуманітарної  гімназії № 56. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 
дорослих Російської академії освіти, член Національної спілки письменників України.  
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Лукомський Василь Григорович – завідувач відділу Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження 
національного культурного надбання Секретаріату Президента України. 
Мартинюк Анатолій Григорович – керівник Центру «Українознавство» товариства «Знання» України. 
Михайліченко Микола Васильович -   начальник    Управління   ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України. 
Михайлич Олександр Володимирович - науковий співробітник віділу освіти та освітніх технологій  Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України. 

5 
Мельник Анатолій Іванович – проректор з навчально-виховної та кадрової роботи Чернігівського державного інституту 
економіки і права.  
Мельниченко Оксана Андріївна – завідувач відділу науково-технічної інформації Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист з українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, голова обласного об’єднання «Просвіта» 
ім. Тараса Шевченка, заслужений вчитель України. 
Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН 
України. 
Погрібний Анатолій Григорович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу  «Мова як 

українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, голова Всеукраїнського товариства ім. Г. 
Ващенка. 

Паращено Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, директор Київського ліцею бізнесу. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-
дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Потапенко Людмила Григорівна – заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Прадід Юрій Федорович – декан факультету української філології та українознавства Таврійського національного університету 
ім. В.Вернадського. 
Руденко Наталія Іванівна – директор Української гімназії у м. Сімферополі. 
Ренке Тетяна Леонідівна – відповідальний секретар журналу «Українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України. 
Рильський Григорій Володимирович – заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Свіженко Віктор Олексійович – начальник Департаменту науково-технологічного розвитку  Міністерства освіти і науки України. 
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України. 
Стемпень Михайло – директор Інституту українознавства (Республіка  Польща). 
Сухолиткий Омелян Степанович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН 
України. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та  
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теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Філіпенко Антон Сергійович – професор, академік Академії наук вищої школи України. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
Чолану Людмила Василівна – професор, завідувач кафедри української філології Бельцького державного університету 
(Молдова). 
Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Верховина» Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Яресько Людмила Петрівна – директор ЗНЗ № 252 м. Києва. 

7 
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ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ 
Пленарне засідання (25 жовтня 2007 р.) 

Адреса:  Київський міський будинок учителя (вул. Володимирська, 57). 
9.00-10.00 – реєстрація учасників конгресу 
10.00-19.00 –  відкриття конгресу. Пленарне засідання (доповіді – до 15 хв.) 
13.00-14.00 – перерва 
14.00-19.00 – пленарне засідання 

Секційні засідання 
(26 жовтня 2007 р.) 

(9.00 – 17.00) 
СЕКЦІЇ 
1. Концептуальні проблеми розвитку національної освіти та виховання  
2. Державний стандарт освіти і національно-гуманістичні орієнтації навчально-виховного процесу  
3.Сучасна мовна особистість: навчання, виховання і реалізація 
4. Українознавство як наукова й освітня дисципліна, методологія навчально-виховного процесу. 
5. Навчально-методичне забезпечення та інформаційні технології в умовах інноваційного розвитку освіти  
6. Українська освіта у країнах зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи.  
7. Інноваційні стратегії в освітньому і науковому середовищі України. Стаціонарна та дистанційна освіта 
8. Українська вища школа: стан і перспективи 
9. Проблеми управління та підготовки кадрів в системі національної освіти  
10. Державна політика і перспективи розвитку системи національного виховання  
11. Національна культура в системі освіти України 

Пленарне засідання 
(27 жовтня 2007 р.) 

(10.00 – 19.00) 
Адреса:. Київський міський Будинок учителя, конференц-зал (вул. Володимирська, 57)  

8 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(25  жовтня 2007 року) 

Адреса:  Київський міський будинок учителя (вул. Володимирська, 57). 
Головують:   Жебровський Б.М., Кононенко П.П.  
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ 
Святійший Патріарх Київський і всієї України-Руси Філарет 
Ніколаєнко Станіслав Миколайович – міністр освіти і науки України  
Богуцький Юрій Петрович – міністр культури і туризму України 
Павличко Дмитро Васильович – голова УВКР 
ДОПОВІДІ 
Кононенко Петро Петрович (Київ) Українська освіта у світовому часопросторі: перспективи розвитку. 
Дроздович Ніна Георгіївна, Кухар Любов Олексіївна (Київ) Тільки виховуючи можна навчити любові до України (досвід 
роботи школи-гімназії № 191 ім. П. Тичини). 
Руденко Наталія Іванівна (Крим) – Українська школа в поліетнічному просторі. 
Мокрий Володимир (Польща) З досвіду роботи кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин. 
Містраль Олена  (Франція) Українська школа в Парижі. 
Іванова Людмила Василівна (Київ)  Міжнародна українська школа: мета і перспективи.  
Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, Росія) Міжнародні зв’язки: проблеми освіти і культури. 
Прадід Юрій Федорович (Сімферополь) Факультет української філології і українознавства: стан і перспективи. 
Ющенко Петро Андрійович (Київ) Українці в світовій цивілізації. 
Бойко Роман Володимирович (Київ) Проблеми атестації науково-педагогічних кадрів. ВАК і Болонський процес. 
Денисенко Анатолій Васильович (Київ)  – Історія України в системі освіти.  
Філіпчук Георгій Георгійович (Київ) Проблеми громадянськості в контексті національної освіти в Україні. 
Паращенко Людмила Іванівна (Київ) Державні стандарти освіти як засіб державотворення. 
Дмитриченко Микола Федорович, Хорошун Борис Іванович,  Язвінська Олена Миколаївна (Київ) Досвід Національного 
транспортного університету у запровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

9 
Вербицький Володимир Валентинович (Київ) Роль, місце і перспективи розвитку екологічних, натуралістичних напрямків у 
сучасній національній освіті. 
Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг) Школа-родина в Кривбасі: становлення і розвиток. 
Шинкарук Василь Дмитрович (Київ) Українська вища школа на шляху до інформаційного суспільства. 
Ахмедов Нариман  Мариманович (Сімферополь) Особливості  державного національного освітньо-виховного процесу на 
прикладі ЗШ №2 м.Сімферополь 
Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці) Інноваційні технології українознавства у змісті та структурі національної освіти. 
Крисаченко Валентин Семенович (Київ)  Українознавчий зміст екологічної освіти.  
Марко  Василь Петрович (Кіровоград) – Джерела системної кризи освіти та шляхи її подолання. 
Кононенко Тарас Петрович (Київ) Філософський аналіз феноменів освіти та науки в Україні. 
Ажнюк Богдан Миколайович (Київ) Мовна політика і верховенство права. 
Яцунь Олександр Михайлович (Київ) Роль профспілок в українській освіті. 
Цимбалюк Василь Іванович (Київська обл.) Програма з українознавства.  

10 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(26 жовтня 2007 року) 

СЕКЦІЇ 
Секція 1 

Концептуальні проблеми розвитку національної освіти та виховання 
Місце проведення секції: Науково-дослідний інститут українознавства  МОН України  (вул. Ісаакяна,18, ауд. 215) 
Головують:  Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б.  
Секретарі:  Лєбєдєва О.В., Шостак М.В. 
ДОПОВІДІ 
Антонюк Т.Д. (Київ) Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства. 
Баран В.Д. (Київ) Слов’янська археологія як складова частина українознавства в системі національної освіти та виховання. 
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Брехунець Н.С. (Переяслав-Хмельницький) Впровадження концепційних засад національного виховання та освіти у ВНЗ 
України. 

Висовень Д.І. (Переяслав-Хмельницький) Парадигмальні осягнення методологічних проблем розвитку української національної 
освіти та виховання. 

Висовень О.І. (Переяслав-Хмельницький) Концептуальні проблеми розвитку української національної освіти і виховання. 
Гальонка О.А. (Чернігів) Верифікація концептуально-методологічних засад української системи національного виховання та 

освіти. 
Довгопол І.І. (Сімферополь) Теоретичні проблеми розвитку національної освіти і виховання з досвіду роботи Кримського 

республіканського інституту педагогічної післядипломної освіти. 
Завгородній Ю.Ю. (Київ) Концепція та методологія української системи національного виховання й освіти. 
Клименко Л.П., Багмет М.О. (Миколаїв) Поширення освітянських традицій Петра Могили на півдні України. 
Красножон Н.Г. (Переяслав-Хмельницький) Теоретико-методологічні засади розвитку національної освіти і виховання з досвіду 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 
Куцепал С.В. (Полтава) Освіта у дзеркалі глобалізації. 
Лєбєдєва О.В. (Київ) Вивчення основних концепцій етногенезу українського народу – важливий компонент національної освіти 

та виховання. 
Максюта М.Є. (Київ) Національна освіта в перспективі глобалізаційного типу інтеграції. 
Михайлич О.В., Михайлич Р.А. (Київ) Про деякі особливості формування світоглядних цінностей людини з позицій синергізму. 
Михайліченко М.В. (Київ)  Громадянська компетентність майбутнього вчителя: шляхи виховання у вищих навчальних закладах. 
Мудрак В.І. (Київ) Сучасні тенденції розвитку української освіти в глобальному інформаційному просторі. 
Олійник О. (Київ)  Світоглядний та науковий виміри концепції вищої освіти в Україні. 
Омельчук В.В. (Київ) Теоретичні засади державної політики у сфері національної освіти як чинника єдності гуманітарного 

простору України. 
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Павлова О.Ю. (Київ)  Національна освіта в перспективі глобалізаційного типу інтеграції. 
Плахотнік О.В. (Харків) Освіта у гендерному вимірі: західний досвід та українські реалії. 
Самарський А.Ю. (Київ) Науковий підхід в системі національної освіти і принцип вузькоспеціалізованості наук. 
Сподін Л.А. (Київ) До проблеми концептуалізації нової філософської парадигми системи національної освіти та виховання. 
Супрун А.Г. (Київ) Перебудова освіти за умов національного відродження. 
Тараненко Р.А. (Київ) Концептуальні положення сучасної освіти майбутнього у системі реального світу. 
Терещенко Ю.І. (Київ) Педагогічна теорія як наукова основа освітянської креативності. 
Фігурний Ю.С. (Київ) Міра науковості Концепції та методології української системи національного виховання й освіти у контексті 

вітчизняних етнічних і державотворчих процесів. 
Хмельницька Л.В. (Переяслав-Хмельницький) Теоретико-концептуальні проблеми формування державницьких засад 

української системи національного виховання і освіти. 
Цимбал Т.В. (Кривий Ріг) Філософські засади розвитку «освіти сприяння» як основи автодидактики. 
Чирков О.А. (Київ) Вивчення розвитку етнічної будови української нації – необхідна складова національного виховання і освіти. 
Чичиркін А.О. (Київ) Правові засади концептуальних проблем розвитку національної освіти та виховання. 
Шостак М.В. (Київ) Дослідження основних концепцій походження Київської Русі – важливий предмет національної освіти 

України 
Ярошинський О.Б. (Київ) Українознавство як наука: формування, сучасний стан та проблеми розвитку (до історіографії 

проблеми). 
Ятченко В.Ф. (Київ) Світоглядні та наукові виміри методології системи національного виховання і освіти. 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
Власюк І.М. (Житомир) Концептуальне підґрунтя становлення і розвитку українських ВНЗ на прикладі Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Дуднік О.Л. (Вінниця) Проблеми розвитку національного виховання і освіти. 
Калюжна І.В. (Бердянськ) Бердянський педагог К. М. Зіньківський про робочу книгу для шкіл Південної України. 
Кулик М.О. (Первомайськ) Традиції української педагогіки Василя Сухомлинського. 
Максимова М.В. (Київ) Наукова спадщина професора Київського університету Св. Володимира П.В. Голубовського (1857-1907 

рр.) у сучасному освітньо-виховному процесі. 
Шакун Н.В. (Чернігів) Філософсько-освітні ідеї мислителів Лівобережної України в контексті запитів часу. 
Шовковий Д.І. (Рівне) До питання формування концептуально-методологічних засад державної системи національного 

виховання та освіти  
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Секція 2. 
Державний стандарт освіти і національно-гуманістичні орієнтації навчально-виховного процесу 

Місце проведення: Київський ліцей бізнесу  (вул. Лагерна, 30 – 32, ауд. 227). 
Головують: Паращенко Л.І., Хоменко О.А.  
Секретар: Перепелиця О.С. 
ДОПОВІДІ 
Дяків Р.С. (Київ) Викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін у вищих мистецьких навчальних закладах 
Ковбасенко Ю.І. (Київ)  Програма змісту –  програма результату – curriculum (змістові лінії Державного стандарту освіти і 

curriculum дисциплін літературного циклу) 
Кондратьєв А.В. (Димитрів, Донецька обл.) Профільний табір: крок до фахової освіти. 
Любарська Л.В. (Київ) Принципи цілісного українознавчого підходу у викладанні української літератури як відповідь на 

актуальні потреби оновленого освітньо-виховного процесу  
Наровлянський О.Д. (Київ) Правові аспекти впровадження Державних стандартів освіти та  національного курикулуму 
Овчарук О.В. Компетентнісний підхід як один з орієнтирів модернізації Державних стандартів освіти.  
Плачинда С.П. (Київ) Українська міфологія в шкільних освітніх програмах   
Погребенник В.Ф. (Київ) Викладання української літератури у вищій школі: формат державних стандартів і програм  та формат 

освітніх потреб. 
Сікорський П.І. (с. Вузлове, Львівська  обл.) Реформування старшої ланки середньої школи – основа якісної освіти в умовах 12-

річного навчання. 
Хоменко О.А. (Київ) До питання про методологічні засади формування державного стандарту та програм для середньої  школи 

(на матеріалі викладання предмету «Українська література» у 5-12 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. 
Цимбалюк В.І. (Сквира, Київська обл.) Українознавчі виміри державного освітнього стандарту. 
Шкрібляк П.В. (Верховина) Державні стандарти в освіті: проблеми і шляхи їх удосконалення. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
Вдовченко В.В. (Київ) Наступність і перспективність дизайн освіти у ЗНЗ і ВНЗ 
Бойко В.М. (Київ) Концепція створення та використання сучасного підручника географії 
Бойко Г.М. (Київ)Теоретико-методологічні засади та зміст курсу «Спорт інвалідів» 
Булавенко С.Д. (Ніжин) Проблеми розвитку економічної культури в загальноосвітній школі 
Гриневич О.О. (Київ) Пріоритети дизайнерської освіти: соціальна орієнтованість фахових дисциплін 
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Зеленчук І.М. (Верховина) Концепція механізму творчості Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
Климович Н.М. (Чернігів) Шкільна освіта в Російській імперії (за матеріалами «Спогадів про дні минулі» Сергія Єфремова). 
Кондрашова Я.О. (Київ) Гуманізм як основа концепційних засад національної освіти України. 
Кулікова О.В. (Київ) Освітньо-просвітницький світогляд Т.Шевченка у навчальних програмах з гуманітарних дисциплін. 
Марченко О.М. (Первомайськ, Одеська обл.)  Міждисциплінарні підходи у регіональних дослідженнях (на матеріалах Степового 

Побужжя). 
Масол Л.М. (Київ) Концепція і модель загальної мистецької освіти: стратегія когерентності. 
Мафтин Л.В. (Чернігів) Українознавство у державних документах про освіту. 
Мацейків Т.І. (Київ)  Національна спрямованість змісту історії України у профільній школі. 
Мороз П.В.(Київ) Модель національного курикулуму освітньої галузі «Суспільствознавство». 
Пінчук О.П. (Київ) Зміст математичної освіти у профільній школі. 
Приходько А.С. (Київ) Сучасний підручник з історії і національний курикулум. 
Ремех Т.О.  (Київ)  Принципи відбору змісту правознавчих курсів в загальноосвітній школі. 
Сидоренко В.О.  (Ніжин) М.Драгоманов про національну освіту. 
Сміх  С.В. (Івано-Франківськ) Українознавство у початковій школі: теорія і практика. 
Фініков Т.В. (Київ) Болонський процес та розвиток національної вищої школи. 
Чупрій Л.В. (Київ) Національно-гуманітарні орієнтації української освіти. 
Шалварова К.С. (Київ) Світоглядно-культурологічний компонент шкільної мистецької освіти. 
Ярошенко О.Г. (Київ) Перші результати впровадження в загальноосвітній школі інтегрованого курсу «Природознавство». 

14 
Секція 3 

Сучасна мовна особистість: навчання, виховання і реалізація 
Підсекція 1 
ФОРМУВАННЯ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Місце проведення:  Київський міський  будинок учителя (вул. Володимирська, 57, ІІІ поверх, Молодіжний зал, кімн. № 307) 
Головують: Єрмоленко С. Я., Бабич Н. Д., Шляхова В. В. 
Секретарі: Касян Л. Г., Безсмертна Н. С. 
ДОПОВІДІ 
Бабич Н. Д. (Чернівці) Педагогічний етикет і етика спілкування в сучасній школі України. 
Газізова О. О. (Ялта) Розвиток і функціонування української мови в Ялтинській українській школі. 
Єрмоленко С. Я. (Київ) Роль середньої і вищої школи у формуванні мовного середовища. 
Коць Т. А. (Київ) Національно-мовне виховання у родині, школі. 
Пономаренко А. Ю. (Київ) Проблеми навчально-методичного забезпечення шкільного курсу української мови. 
Романюк С. З. (Чернівці) Розвиток рідномовної освіти українців у Великобританії. 
Шелехова Г.Т. (Київ) Стратегії мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови. 
Шляхова В. В. (Черкаси) Дидактичний потенціал сучасних підручників з української мови. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Безсмертна Н. С. (Київ) Сучасний стан телебачення для дітей та юнацтва і його вплив на формування мовної особистості. 
Вакуленко Г. М., Клипа Н. І. (Ніжин) Сленг у мовленні школярів та студентів. 
Відмиш Л. І. (Первомайськ) Використання народознавства на уроках української мови та літератури. 
Волошина Г. А. (Черкаси) Висвітлення проблеми мовної освіти на сторінках періодики 60-х рр. ХХ ст. 
Гайдар Т.М. (Київ) Мова як фактор етнонаціональної свідомості громадян України. 
Гривко А. В. (Київ) Загальнопедагогічні та психолінгвістичні засади мови шкільних підручників для 5 – 6 класів. 
Давидов П. Г. (Макіївка) Педагогічна спадщина Б. Грінченка та сьогодення. 
Євсєєва Г. П. (Дніпропетровськ) Мовна політика та мовна ситуація в українському освітньому просторі. 
Євсєєва Г. П., Мишуренко П. Є. (Дніпропетровськ) Деякі особливості вживання лексичних запозичень. 
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Єрмоленко С. І. (Мелітополь) Стилістичний синтаксис на заняттях у ЗНЗ та ВНЗ. 
Зінько о. Василь, Огірко О. В., Андрушко В. Т. (Львів) Роль мови у світовому часопросторі. 
Карпенко Н. С. (Київ) Мова як соціальне явище. 
Касян Л. Г. (Київ) Проблема мови художніх творів для дітей та шкільних підручників з рідної мови в осмисленні Б. Антоненка-

Давидовича. 
Копкова О. В. (Київ) Духовна зорієнтованість освіти (виховний зміст). 
Копосов П. Г. (Біла Церква) Ігрова діяльність в структурі особистісно орієнтованого уроку української мови. 
Корж О. (Київ) Гендерні стереотипи у національно-мовній свідомості. 
Кратасюк Л. М. (Житомир) Теоретичні засади інтерактивних технологій на уроках української мови. 
Крижанівська Ж. М. (Дніпропетровськ) Енергія рідної мови формує громадянина. 
Кушнірова Л. В. (Суми) Питання української мови в доробку В. І. Масальського. 
Лещенко Г. П. (Рівне) Компетентнісний підхід до мовної освіти: інтеграція світового досвіду та перспективи його впровадження 

в Україні. 
Лобанчук О. А. (Київ) Інтегрована художня діяльність у структурі особистісно орієнтованого уроку української мови. 
Михайленко О. П. (Біла Церква) Мова як засіб формування інтелектуальної особистості в українських та британських освітніх 

системах. 
Міщеня О. М. (Рівне) Дослідження стану формування громадянських переконань старшокласників у процесі вивчення 

української мови. 
Мерімерін О. В., Вдовика Л. М. (Біла Церква) Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як 

духовного коду нації. 
Неволов В.В. (Київ) Мовні пріоритети державної політики України початку ХХІ ст. 
Петькун С. М. (Київ) Феномен мови в історії української освіти (з досвіду А. Ю. Кримського). 
Плотникова Л.Ф. (Київ)  Виховний потенціал української мови. 



 209

Поклад Б. Ю. (Київ) Засвоєння лінгвістичних термінів: від конкретного до загального чи навпаки? 
Рожнатовський Б. М. (Київ) Український родовід, прізвища та імена як елементи національного виховання учнівської та 

студентської молоді. 
Савойська С.В. (Київ) Мовно-освітня політика у працях Івана Огієнка. 
Ткаченко О. О. (Київ) Українська мова у правовому полі України. 
Циганок Н. І. (Київ) Розвиток мовленнєвої компетентності як педагогічна проблема. 
Цимбалюк В. І. (Сквира) До проблеми вивчення походження української мови в школі. 
Цицалюк Н.М. (Харків) Світоглядно-виховний потенціал української мови. 
Яременко С. А. (Київ) Українознавчий аспект в концепції рідномовної освіти. 
Ярохно Л. І. (Старокостянтинів) Метафорична парадигма поезії Ліни Костенко – виразник національної самобутності української 

мови. 
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Підсекція 2 
СТРАТЕГІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Місце проведення:  Київський міський  будинок учителя (вул. Володимирська, 57, ІІІ поверх, Велика вітальня, кімн. № 308) 
Головують: Ажнюк Б. М., Мацюк Г. П., Пономаренко А. Ю., Чемеркін С. Г. 
Секретарі: Кравченко О. В., Копкова О. В., Карпенко Н. С. 
ДОПОВІДІ 
Ажнюк Б. М. (Київ) Мовна політика і верховенство права. 
Багмут А. Й. (Київ) Мовна комунікація як предмет викладання. 
Мацюк Г. П. (Львів) Оновлення нормативних курсів мовознавчого циклу як обов’язкова вимога формування лінгвістичного 

знання сучасного студента. 
Прадід Ю. Ф. (Сімферополь) Мовна підготовка в юридичних навчальних закладах (стан і перспективи). 
Радевич-Винницький Я. К. (Дрогобич) Лінгводидактичні засади вивчення української мови в ситуації двомовності. 
Чемеркін С. Г. (Київ) Українська мова в електронних бібліотеках. 
Януш Я. В. (Київ) Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Алтухов В. М. (Донецьк) Стратегія мовної освіти в технічному ВНЗ. 
Ачилова В. П. (Сімферополь) Вироблення у студентів комунікативних компетенцій при вивченні стилістичних можливостей 

простого речення. 
Безотосний М. Т. (Полтава) До питання про мовні проблеми в Україні: шляхи розв’язання. 
Бублейник Л. В. (Луцьк) Роль асоціативних елементів у лексичній семантиці та прагматиці: двомовний аспект. 
Власенко В. В. (Сімферополь) Формування мовленнєвої компетенції особистості на початковому етапі вивчення курсу 

«Сучасна українська мова» в російськомовному середовищі. 
Грозян Н. Ф. (Сімферополь) Концептуалізація обману у фразеосистемі української мови. 
Добровольська К. П., Висоцька З. І. (Одеса) Проблеми формування культури професійного спілкування майбутніх економістів 

у процесі україномовної підготовки студентів. 
Доценко О. Л. (Київ) Інтеграційний підхід до викладання лінгвістичних дисциплін у юридичних та інших вищих навчальних 

закладах. 
Задорожний В. Б. (Київ) Спостереження над закономірностями акцентної поведінки слів у групі іншомовної лексики. 
Карабулатова І. К. (Тюмень) До проблеми українських онімів за межами України: новий український пласт ономастичних 

субпросторів. 
Карацуба М. Ю. (Київ) Культура ділового спілкування як важлива складова підготовки фахівців транспортної галузі. 
Карачун В. Я. (Київ) Російсько-українсько-англійський науково-технічний словник. 
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Катрук Л. П. (Київ) Українська лексика у сучасному діловому мовленні. 
Коротєєва-Камінська В. О. (Київ) Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах України: поч. 

ХХ – поч. ХХІ ст. (історичний аспект). 
Кравченко О. В. (Київ) Проблеми мовної стійкості сучасної молоді. 
Лебідь Г. В. (Одеса) Проблеми викладання української мови у вищих навчальних закладах технічного профілю. 
Литвин О. Г. (Львів) Формування у студентів технічних ВНЗ вмінь і навичок української професійної термінології. 
Мазука Л. І. (Київ) До питання про задоволення мовних потреб українців в Росії. 
Марунич І. І. (Київ) Українська мова професійного спрямування як невід’ємна складова у системі підготовки майбутніх 

правників. 
Матулевська Н. П. (Донецьк) Досвід проведення модульного контролю з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» у Донецькому національному технічному університеті. 
Мачай Т. О., Лазарєва Л. К. (Донецьк) Роль і функції української мови за професійним спрямуванням у фаховому становленні 

спеціаліста. 
Мединська Н. М. (Рівне) Комплексно-функціональний підхід до вивчення ознакових слів у ВНЗ як вимога часу. 
Михайлюк В.О. (Миколаїв) Роль посібника у формуванні культури професійного мовлення студентів вищих навчальних 

закладів. 
Навчук Г. В. (Чернівці) Національне й соціальне значення культури  фахового мовлення. 
Науменко Л. О. (Київ) Комунікативні особливості викладання української мови фахового спрямування для фахівців залізничного 

транспорту:  національний аспект. 
Ніколенко Л. Т. (Київ) Стратегія україномовної компетентності у післядипломній педагогічній освіті. 
Онуфрієнко Г. С. (Запоріжжя) Алгоритмізація мовної освіти у ВНЗ України як лінгводидактична стратегія в умовах Болонського 

процесу. 
Охріменко С. Ф., Охріменко Ю. А. (Київ) Етимологічні та значеннєві засади наукової фізичної термінології. 
Паламар Л. М. (Київ) Українська мова в системі освіти республіки Молдова. 
Прудникова Т. І. (Сімферополь) Концептуалізація внутрішнього світу людини у фразеологічних одиницях української мови. 
Пчелінцева О. Е. (Черкаси) Функціонування української мови у середовищі викладачів і студентів: стан, проблеми, перспективи. 
Сіроштан Т. В. (Мелітополь) Nomina loci як лексико-семантична категорія. 
Станівська Т. М. (Київ) Розвиток мовної особистості викладача вищої школи засобами комунікативного курсу «Українська мова 

наукового та академічного спілкування». 
Черемська О. С., Гайдамака Г. Г. (Харків) Зміст та структура навчальної дисципліни «Українська мова» в економічних ВНЗ. 
Щербачук Л. Ф. (Сімферополь) Українська фразеологія як засіб формування національно свідомої особистості. 
Шмирова О. В. (Біла Церква) Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з мовних дисциплін. 
Шутак Л. Б., Собко І. О. (Чернівці) Роль української мови у процесі формування майбутнього лікаря. 
Яценко Н. О. (Київ) Українська військова термінологія у системі та змісті національної освіти. 
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Секція 4 

Українознавство як наукова й освітня дисципліна, методологія навчально-виховного процесу 
Місце проведення: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України (вул. Ісаакяна, 18, актова зала, ІV поверх) 
Головують:  Токар Л. К., Калакура Я.С., Солдатенко В.Ф.  
Секретар:  Краснодемська І.Й. 
ДОПОВІДІ 
Антонович Є.А. (Київ) Методичні засади українознавства. 
Бевз Т.А. (Київ) Особистісні стосунки вчителя й учня в системі освіти (з підстав ХІХ ст.).  
Безнищенко О.М. (Сімферополь) Впровадження українознавства в навчально-виховний процес. 
Бойко Іван Іванович (Київ) – Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському 

просторі. 
Бугай Н.І. (Київ) Українознавство як навчальний предмет і як методологія розвитку національної освіти і виховання. 
Василевська Т.Е. (Київ) Формування етики державного службовця в системі освіти та виховання. 
Ганіна Л.Б. (Сімферополь) Українознавство у навчальних закладах м. Сімферополя.  
Гомотюк О.Є. (Тернопіль) Українознавство як чинник легітимізації українства у світовому інтелектуальному просторі. 
Дояр Л.В. (Кривий Ріг) Українознавство в сучасному технічному ВНЗ. 
Дротенко В.І. (Дрогобич) Концептуальний простір та методологічні основи українознавства. 
Дубровіна О. (Київ) Творча спрямованість особистості як пріоритетний напрямок розвитку національної освіти. 
Ідзьо В.С. (Москва) Наукові вісники Українського університету  в Москві як джерело вивчення українознавства. 
Калакура Я.С. (Київ)  Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підґрунтя. 
Коваленко О.М. (Київ) Українознавство в системі виховної роботи ЗНЗ. 
Лавренчук Т.С. (Київ) Національно-державницького виховання на уроках українознавства у ЗНЗ. 
Лисак Т.К. (Слов’янськ) Вивчення краєзнавства у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету. 
Петрикова В.Т. (Харків) Проблеми національної ідентичності  в системі вищої освіти України: методологічні аспекти. 
Петровський О.І. (Київ) Світова складова українознавства в системі освіти України. 
Семашко О.М. (Київ) Соціологія в становленні й розвитку українознавства та в його міжпредметних зв’язках. 
Солдатенко В.Ф (Київ) Політичні портрети діячів української революції в навчально-виховному процесі. 
Токар Л.К. (Київ) Українознавство в становленні та розвитку національної освіти в Україні. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Алєксєєнко А.О. (Харків) Краєзнавство як складова українознавства. 
Безотосний М.Т. (Полтава) Розвиток національної ідеї у процесі становлення державності в Україні: історія і сучасність. 
Білан Т.О. (Дрогобич) Методика викладання українознавства: до проблеми змістового наповнення  програми. 
Білик Н.І. (Тернопіль) Курси українознавства в Берліні (суспільно-культурна діяльність Зенона Кузелі). 
Гаврилюк Г.М. (Вінниця) Місце і роль ціннісних орієнтацій студентської молоді у процесі формування національно свідомої 

особистості. 
Голубенко О.Л., Морозова Т.Ю. (Луганськ) Орієнтири для реалізації національної структури кваліфікацій. 
Грон В.В. (Черкаси) Українознавчі дослідження на сторінках «Українського історика»  (1965–1991). 
Губський С.І. (Київ) Досвід та уроки формування українознавчого напрямку в навчально-виховному процесі доби Гетьманату та 

Директорії. 
Даренська В.М. (Луганськ) Українознавство як інтегративна дисципліна. 
Довбня В.М. (Чернігів) Соціокультурна ідентичність як принцип філософії освіти Г.Г.Ващенка. 
Домановський А.М. (Харків) Суспільне сприйняття української історії: «позитивна» складова курсу історії України у школі та 

ВНЗ. 
Дорошенко О.М. (Первомайськ) Історія Ольгинсько-Скаржинської сільськогосподарської школи (1890–1920). 
Дюмін О.З. (Харків) Особливості формування національної свідомості студента при вивченні українознавчих дисциплін (з 

досвіду вузів Слобожанщини). 
Єрмашов Т.В. (Київ) Освітній потенціал Шевченкіани С. Єфремова в українознавчому вимірі сьогодення. 
Запорожець Т.В. (Київ) Формування духовно-моральних орієнтацій молоді як освітньо-виховна проблема. 
Іващук В.М. (Тернопіль) Проблема взаєморозуміння в стосунках між галичанами та наддніпрянською політеміграцією в 1920–

30-х роках на сторінках західноукраїнських видань. 
Калакура О.Я. (Київ) Етнічна та етнополітична ідентичності національних меншин України. 
Калуська Л.В. (Івано-Франківськ) Українознавство у змісті дошкільної освіти. 
Кіріна-Радчук В.М. Участь у роботі осередків «Просвіта» як засіб формування творчої активності студентів педагогічного 

училища (історичний аспект). 
Кліш А.Б. (Тернопіль) Українознавчі аспекти творчості К.Студинського (1868–1941). 
Кондратюк Г.М. (Сімферополь) Українські школи в Криму в 1950–1990 роках. 
Костюк Л.Б. (Дрогобич) Історико-типологічний аспект методології дослідження закономірностей формування ментальності 

етнічної спільноти. 
Кравченко-Дзондза О.Е. (Дрогобич) Етнолінгвістика як наука і українознавча дисципліна. 
Краснодемська І.Й. (Київ) Проблеми педагогічної науки у дослідженнях вчених української діаспори (ХХ ст.).   
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Остріщенко В.С. (Київ) Українознавство як умова стабільного розвитку української держави. 
Плівачук К.В. (Сквира) Формування патріотичних почуттів у процесі вивчення українознавства. 
Понур Ю.С. (Київ) Національні інтереси українського народу як освітньо-виховна проблема. 
Попельнюх О.І. (Харків) Зміст і роль народознавства в розбудові національної школи. 
Рибарук О.І. (Верховина) Вивчення життя і творчості Михайла Грушевського в  курсі українознавства. 
Русин Г.А. (Калуш) Родинне виховання в системі національної освіти України на Лемківщині.  
Санченко А.Ю. (Київ) Розвиток українознавства як науки і навчальної дисципліни в умовах незалежної України. 
Сергієнко С.Ю. (Алчевськ) Українізація 20-х років ХХ століття в Донбасі: досвід для сьогодення. 
Сілевич Л.І. (Івано-Франківськ) Участь Є.Ю.Пеленського у «Новому часі». 
Скакальська І.Б. (Кременець) Внесок української еліти Волині в розвиток освіти на Кременеччині у міжвоєнний період ХХ ст.     
Склярова О.М. (Київ) Історичні документи ХІХ –– початку ХХ ст. у викладанні українознавчих дисциплін. 
Сушко В.А. (Харків) Музей в освітньо-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.  
Трофим'як Б.Є. (Тернопіль) Проблеми національної  освіти й виховання в незалежній Україні (на основі історичної ретроспекції 

діяльності молодіжних об’єднань Східної Галичини (1862–1914 рр.). 
Фісун А.О. (Керч) Проблеми інтеграції освіти і науки. 
Чуйко І.С. (Тернопіль) Становлення політичної кар’єри Є.Олесницького (кінець ХІХ ст.). 
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Ятищук О.В. (Тернопіль) Світоглядні уявлення українського народу в курсі вивчення українознавства. 
Гавеля Б.Р. (Київ) Особливості розвитку і формування політичної культури українського народу в контексті польського 

національного визвольного руху ХІХ століття (історико-культурологічний аспект). 
Мітягіна С.С. (Хмельницький) Вплив народовольця С. Степняка-Кравчинського на формування революційного світогляду Е. 

Войнич 
Олійник М.А. (Трускавець) М. Лозинський у період еміграції (20-ті роки XX ст.) 

21 
Секція 5. 

Навчально-методичне забезпечення в умовах інноваційного розвитку освіти 
Місце проведення: Загальноосвітня школа № 41 (пр-т Перемоги, 7-а ) 
Головують: Сніжко В.В., Вербицький В.В. 
Секретар: Присяжна Т.М. 
ДОПОВІДІ 
Бикова Т. В. (Київ) Українознавче наповнення курсу «Історія української літератури. 20-40-і роки ХХ століття» у методичних 
посібниках та підручниках для студентів філологів вищих навчальних закладів. 
Бійчук Г. Л.  (Київ) Електронний інструментарій з вивчення української літератури у загальноосвітніх навчальних закладах.  
Вакулик І. І. (Київ) Античні традиції виховання у сучасному процесі. 
Варзацька Л. О. (Київ) Метод проектів у структурі особистісно зорієнтованого підручника «Рідна мова й мовлення». 
Димань Т. М. (Біла Церква) Екотрофологія як нова система екологічних знань про збереження здоров’я нації. 
Житарюк І. В. (Чернівці) Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз. 
Зеленчук Я. І. (Верховина) Культурна спадщина гуцулів та регіональний компонент змісту повної загальної середньої освіти. 
Івахненко Т. П. (Київ) Перспективи розвитку дисципліни сімейно-побутової культури як основа формування світогляду 

особистості щодо створення міцної сім’ї. 
Ковпік С. І. (Кривий Ріг) Проблеми забезпечення шкіл підручниками та посібниками з українознавства. 
Мосякіна Н. Т. (Київ) Сучасна модель української освіти у міжнародному науково-дослідному співробітництві. 
Присяжна Т. М. (Київ) Аналіз державного стандарту, навчальних програм і підручників освітньої галузі «Природознавство» 

базової і повної середньої освіти з погляду українознавчого природознавства. 
Пузиренко І. В. (Київ) Українські флористичні традиції як складова національного виховання. 
Сердюк Н. П. (Київ) Моніторингові дослідження як складова процесу оцінювання якості навчальної літератури для 

загальноосвітніх закладів. 
Сікорський П. І. (Вузлове Львівської обл.) Реформування старшої ланки середньої школи – основа якісної освіти в умовах 12-

річного навчання. 
Сніжко В. В. (Київ) Необхідність відображення природної етики в українознавстві. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Борисенко Н. М. (Херсон) Країнознавчі чинники як фактор формування національної свідомості молодших школярів. 
Гончар Ю. О. (Черкаси) Шляхи впровадження ґендерних аспектів у навчально-виховний процес (у контексті діючих навчальних 

програм, підручників, посібників). 
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Здорова Т. І. (Нова Каховка) Психологічні особливості роботи з підлітками в позашкільних установах. 
Кононенко М. П. (Київ) Українознавча біографієлогія у змісті підручників, посібників, навчальних програм. 
Кухарчук С. В. (Вишгород) Формування екологічної культури як складова життєтворчості молодшого школяра. 
Лавренчук І. І. (Київ) Аналіз сприйняття природних елементів підлітками: психоетнічні та екологічні аспекти.  
Новосад С. О. (Київ) Актуальне завдання сучасної національної освіти – виховання потреби в творчості. 
Овдієнко К. М. (Нова Каховка) Викладання курсу зарубіжної літератури у школі, проблеми та перспективи. 
Отрошко Л. Г. (Київ) Феномен Природи у світобаченні школярів. 
Полєвікова О. Б. (Херсон) Проблеми навчально-методичного забезпечення курсу українознавства у початковій школі. 
Сидоренко Н. І. (Херсон) Методика викладання українознавства в умовах підготовки спеціалістів в початковій ланці освіти. 
Чешков О. А. (Київ) Формування національного світогляду у свідомості української молоді на засадах патріотизму, гуманізму, 

європейських ціннот в освітньо-виховному процесі. 
Дякова О.В. (Київ) Освітньо-наукові та культурно-мистецькі здобутки української діаспори в Австралії. 

23 
Секція 6 

Українська освіта у країнах зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи 
Місце проведення: Київський міський будинок учителя (вул. Володимирська, 57, Мала вітальня, ауд. 206, ІІ поверх) 
Головують: Ключковська І.М., Шокало О.А., Галько О.Ю. 
Секретар: Хлистун-Петриченко К.В. 
ДОПОВІДІ 
Безкоровайний Б. (Мадрид, Іспанія) Українські недільні школи в Іспанії. 
Боднар В. В., Боднар В. Л. (Бендери, Придністров’я) Державна політика і перспективи розвитку системи українського 

національного виховання і освіти у Придністров’ї. 
Боднар В. В., Грудько О. І. (Бендери, Придністров'я) Розвиток української гімназії імені І.Котляревського в м. Бендери на 

основі програми “Гімназія-Родина». 
Галько О. Ю.  (Київ) Особливості формування і збереження ідентичності східної діаспори України (на ґрунті української освіти). 
Гінда Л. М. (с.Унгурь, Молдова) Стан вивчення української мови у навчальних закладах Молдови. 
Гринчишин Т., Заячук Ю.Д. (Львів) Роль школи і церкви у збереженні культурної самобутності української діаспори в Канаді. 
Данилюк-Кульчицька О.П. (Київ) Концепційні основи національної освіти українців Словаччини. 
Джура М. (Львів) Підручник з української мови як іноземної. Теорія та практика. 
Джус О.В. (Івано-Франківськ) Жінки-українки в педагогічному просторі Австралії. 
Желіба О.В. (Ніжин) Українська діаспора в шкільних програмах з історії. 
Зарічанський В.А.,  Дудко Т. М. (Москва, Росія) Роль Українського культурного центру Москви у становленні та захисті 

української освіти на теренах Російської Федерації. 
Заячук Ю. Д. (Львів) Освітній діалог Львівського і Альбертського університетів: новий навчальний курс канадського професора 

Олени Білаш в Україні. 
Іванова Л.В. (Київ)  Міжнародна школа МОН України. 
Калиниченко О. (Мадрид, Іспанія) Українська освіта як фактор збереження національної ідентичності українців в Іспанії. 
Карлберг Ю. (Ванерсборг, Швеція) Українська освіта в тематичних українських виданнях Швеції. 
Ключковська І. М. (Львів) Інтегративний підручник з української мови як засіб національного виховання українця в зарубіжжі. 
Козанкевич О. М. (Польща). Психологія навчання, або Педагог за покликанням. 
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Литвиненко-Орлова Н. (Мурманськ, Росія) Особливості патріотичного виховання української молоді в умовах Національно-
культурної автономії українців Мурманської Північної Росії. 

Мамчур І.І. (Київ) О. Тарнавський. Перекладацький процес в українському зарубіжжі. 
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Мельник Л.М. (Москва, Росія) Внесок українців Москви у розвиток українознавства в ХІХ ст. 
Найденко Л.В. (Нижньокамськ, Росія) Виховання дітей українського походження в умовах іншомовного оточення. 
Панова Л.Д. (Рибниця, Придністров’я) Розвиток особистості у муніципальному полікультурному просторі. 
Сирбу М. Ф., Смирнова Т. М. (Бендери, Придністров'я) Українознавчі основи виховання молодих українців Придністров'я. 
Сирник М. (Валч, Польща) Система вивчення української мови і літератури українцями в Польщі. Інтеграція вітчизняного і 

діаспорного досвіду. 
Фіщук О. А. Відкриття українських недільних шкіл за кордоном (на прикладі недільних шкіл Португалії).  
Хлистун-Петриченко К.В. (Київ) Українсько-канадське співробітництво як шлях до збереження ідентичності українців за 

кордоном. 
Чолану Л. В. (Більці, Молдова) Проблеми освіти українців Молдови. 
Шокало О.А. (Київ) Моральний приклад вчителя у «Педагогіці серця» (у контексті освітньо-виховного процесу за кордоном). 
Якімова А. (Софія, Болгарія) Роль українських науковців у становленні культурного життя Болгарії. 
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Секція 7 

Інноваційні стратегії в освітньому і науковому середовищі України. Стаціонарна і дистанційна освіта. 
Місце проведення: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України  
(вул. Ісаакяна, 18, 1У поверх, комп’ютерний клас) 
Головують: Кухаренко В.М., Варзар Т.М. 
Секретар:    Лавренчук О.В. 
ДОПОВІДІ 
Бондар І.В. (Рівне) Інноваційні технології навчання історії – передумови формування креативності старшокласників. 
Бондаренко В.Є., Боровська Т.Т. (Київ) Технології супутникового і мобільного зв’язку в дистанційній організації навчального 

процесу з дисципліни “Електротехніка і промислова електроніка”. 
Верменко А.Ю. (Київ) Перспективи застосування теорії інформаційного забезпечення потреб у сучасному освітньому процесі. 
Воронка Г.С. (Тернопіль) Конструювання академічних програм мультиваріантними (альтернативний, комплементарний 

варіанти), полікомпонентними (лінгвістичний, культурологічний, економічний, бізнес-компоненти), полівалентними 
(інкорпорування) компонентами. 

Гонтар Т.М. (Тернопіль) Ілюстрації на електронних носіях у сучасній історичній освіті. 
Горбатюк Т.В. (Київ) Постмодерністська наука в сучасному освітньому просторі. 
Дідух Л.В. (Київ) Стан комп’ютеризації та інформатизації шкіл України. 
Доброносова Ю.Д. (Київ) Інноваційно-смисловий аспект реформування викладання філософських дисциплін у вищій школі. 
Довбня О. А. Інноваційні методи викладання історії України для студентів неісторичних факультетів. 
Дудченко Г. М. (Ніжин) Проблеми використання мультимедійних технологій в сучасному освітньому процесі. 
Іващенко М.В., Олійник Т.О., Прокопенко А.І. (Харків) – Особливості підготовки майбутніх учителів до використання 

телекомунікаційних технологій. 
Кирилюк В. М. (Ніжин) Застосування новітніх технологій при викладанні хореографії. 
Кондрашова В.М. (Мелітополь) Європейські освітні інновації та їх інтеграція в освітній простір України. 
Кухаренко В.М. (Харків) Дистанційне навчання для середньої школи. 
Левченко Н.А. (Київ) Нове питання сучасної освіти. 
Литвин А.В. (Львів) Проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну освіту України. 
Поп О.І. (с.Середнє Водяне, Закарпатська обл.) Педагогічна експертиза навчально-виховного процесу як основа його 

вдосконалення. 
Пушкарьова Т.Т. (Київ) Мультимедійні технології у вищій школі та у сфері дозвілля України. 
Савка В.Є., Гурій Б.Б. (Львів) Впровадження дистанційних форм організації навчально-виховного процесу (на прикладі НУ 

«Львівська політехніка»). 
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Соляніченко М.О., Арапова І.П., Арапов С.М. (Вінниця) Нові концепції створення електронних освітніх засобів. 
Тарасенко О.О. (Київ) Стратегічна необхідність використання інноваційно-інформаційних технологій в освіті ХХІ ст. 
Цуруль О.А. (Київ) Ознайомлення з інноваційним педагогічним досвідом – важлива умова формування готовності до 

професійної діяльності. 
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Секція 8 
Українська вища школа: стан і перспективи 

Місце проведення: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова  
(вул. Пирогова, 9, П поверх, ауд. 231) 
Головують: Дробноход М.І., Яблонський В.А. 
Секретар:  Михайлич О.В. 
ДОПОВІДІ 
Михайліченко М.В. (Київ). Система ліцензування і акредитації навчальних закладів України як фактор забезпечення якості 
вищої освіти. 
Дробноход М.І. (Київ) Про концепцію реформування наукової сфери України. 
Яблонський В. А.(Київ).  Про наукові ступені і вчені звання в контексті Болонського процесу. 
Поляков М.В., Савчук В.С. (Дніпропетровськ) Проблеми атестації науково-педагогічних кадрів: чи потрібний нам ступінь 

доктора наук? 
Кондрашова Л.В. (Кривий Ріг) Проблема підготовки та атестації наукових кадрів в умовах створення нового освітнього 

простору. 
Тимошенко І.І. (Київ). Сучасне і майбутнє приватної вищої освіти в Україні. 
Добрянський І.А. (Кіровоград) Інституціоналізація приватної вищої школи в Україні. 
Яковенко Ю.І. (Київ) Стан і перспективи соціологічної освіти в Україні. 
Ковтун В.В. (Дніпропетровськ) Виховний потенціал вищої школи: теорія, досвід, проблеми. 
Рожкова Л.І. (Суми) Застосування модульно-рейтингової системи у навчальному процесі: досвід, проблеми, шляхи 

вдосконалення. 
Лисиця Н.М. (Харків) Інтеграція освіти і науки – перспективи розвитку. 
Алексєєв С.В. (Краматорськ) До питання про інтеграцію вітчизняного і зарубіжного освітнього простору в контексті Болонського 

процесу. 
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Глотов О.Л. (Тернопіль) Проблема інтеграції української системи вищої освіти у Болонський процес. 
Калюжна В.Ю., Чернишева В.І. (Луганськ) Українська вища школа в умовах євроінтеграції. 
Маньковська Т.О. (Тернопіль) Навчальна програма в контексті Болонського процесу. 
Карпінський І.Ю. (Київ) Методичні проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних  навчальних закладах 

України. 
Левицька Н.М. (Київ) Фінансове забезпечення науки й освіти як один з пріоритетів державної політики України. 
Чернілевський Д. В. (Вінниця). Гуманітарна освіта в умовах глобалізації. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Бичок А.В. (Тернопіль) Професійна підготовка студента – майбутнього менеджера: системний підхід. 
Вознюк П.Ф. (Київ) Проблеми формування демократичної політичної культури громадян України в системі вищої освіти.  
Голос А.А. (Біла Церква) Організація самостійної роботи студентів аграрних університетів у процесі навчання професійного 

іншомовного спілкування. 
28 

Голуб Т.П. (Київ) Інтеграція та міжпредметні зв‘язки в освіті як науковий пріоритет вітчизняної педагогічної вищої школи. 
Гринів О.І. (Київ) Геополітика України як регіонального лідера в Центрально-Східній Європі у навчальних курсах політичних 

наук. 
Данько Н.В. (Львів) Актуальні проблеми навчання іноземних студентів у ВНЗ України. 
Доброносова Ю.Д. (Київ) Інноваційно-смисловий аспект реформування викладання філософських дисциплін у вищій школі. 
Дорохова І. С. (Донецьк) Сучасні аспекти формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. 
Доценко С.О., Конаржевська В.І., Олійник Т.О. (Харків) Особливості впровадження технології розвитку критичного мислення у 

ВНЗ. 
Євдокимова Н.О. (Миколаїв) Концептуальна модель психолого-навчальної підготовки суб’єкта до здійснення правничої 

діяльності. 
Житарюк І.В. (Чернівці) Тенденції розвитку математичної освіти в Україні 
Іванцова Л. І. (Ніжин) Здобутки і традиціїї становлення й розвитку вищої освіти дорослих без відриву від виробництва у 20-х 

роках ХХ ст. в Україні. 
Казанцева Л.В. (Київ) Необхідність наукового просвітництва. Столітній досвід астрономічної обсерваторії Київського 

університету. 
Кислова О.М. (Харків) Технологія інтелектуального аналізу даних у професійній освіті соціолога. 
Коваль О.Є. (Тернопіль) Морально-професійне становлення студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. 
Козак Т.Б. (Тернопіль) Професійна підготовка фахівців за дуальною системою у Німеччині. 
Коновець О. Ф.(Київ).  Проблеми розвитку медіа-освіти в Україні. 
Кузьменко Т. М. (Київ) Освітній ресурс як фактор позиціювання особистості в суспільстві. 
Культенко В.П. (Київ) Вища освіта – важливий етап формування національної еліти. 
Лаута О.Д. (Київ)  Значення формування внутрішнього досвіду як педагогічне завдання вищої школи доби Постмодерну. 
Левчик І.Ю. (Тернопіль) Наукові основи індивідуалізації навчального процесу. 
Мартиненко Н.М. (Харків) Важливі завдання розвитку освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. 
Матвієнко П.В. (Харків)   Досвід адаптації Болонської системи до українських реалій. 
Михайлюк В.О. (Миколаїв) Роль посібника у формуванні культури професійного мовлення студентів ВНЗ. 
Нікітіна В.В. (Харків) Необхідність формування смислодіяльнісної складової професійної культури в системі вищої освіти. 
Погоріла І.О., Романенко О.В. (Київ) Соціопсихофізіологічний портрет особистості студента-медика як основа збереження його 

біосоціального здоров’я. 
Савченко Л.О. (Кривий Ріг) Якість освіти як головний напрям у підготовці педагогічних кадрів. 
Середа В.Ю. (Луцьк) До проблеми підготовки випускників технічних ВНЗ. 
Тимошенко О. А.(Ніжин) Реалізація принципу гуманізації професійної освіти в підготовці практичних психологів. 
Толстокорова А.В. (Київ) Забезпечення принципів гендерної демократії у системі вищої освіти України. 
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Шамара С.О. (Черкаси) Концепція вдосконалення дисципліни “Основи наукових досліджень” (на прикладі історичних 

спеціальностей). 
Шевчук О.А. (Тернопіль) Аналіз результатів ревізій у вищих навчальних закладах та Міністерстві освіти і науки України. 
Шенгерій Л.М. (Полтава) Раціональність структури викладання логіки. 
Хромова О.І. (Донецьк) Запровадження курсу “Університетська освіта” у ВНЗ:  доцільність та проблеми. 
Хижняк Л.М. (Харків) Роль і місце курсу „Університетська освіта” в підготовці сучасних фахівців. 
Чорний В. С. (Київ). Модернізація військової освіти у контексті Болонського процесу та реформування Збройних Сил України. 
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Секція  9 

Проблеми управління та підготовки кадрів у системі національної освіти 
Місце проведення: Загальноосвітня школа № 41 (пр-т Перемоги, 7-а). 
Головують: Кононенко Т.П., Недюха М.П. 
Секретар: Таровська О.А. 
ДОПОВІДІ 
Бугров В.А. (Київ) Проблема управління у вищій освіті (гуманітарний напрям). 
Бутівщенко С.В. (Київ) Державне управління як фактор впливу на розвиток вищої освіти в умовах інтеграції України в 

Європейський Союз. 
Бухальська М.А. (Київ) Історія України в системі національного виховання на досвіді кафедри українознавства Національного 

університету харчових технологій. 
Варфоломєєва О.В. (Сімферополь) Післядипломна освіта психотерапевтів: акмеологічний підхід. 
Вієвська М.Г. (Кривий Ріг) Реалізація особистісного потенціалу майбутнього менеджера у процесі формування 

професіоналізму. 
Волинчук Ю.В. (Луцьк) Вища освіта людини майбутнього. 
Волкова І.В. (Харків) Удосконалення науково-методичної роботи в системі післядипломної освіти щодо формування основ 

здорового способу життя. 
Волкова Н.М. (Москва), Сахно Т.В. (Полтава) Кваліфікаційні вимоги: освітні та професійні стандарти. 
Волос О.В. (Миколаїв)  Піклування земських установ Херсонщини про підвищення професійного рівня вчителів народних шкіл. 
Волошко Л.Б. (Полтава) Відправні положення розробки освітнього стандарту спеціальності „Фізична реабілітація”. 
Волощук М.Д. (Івано-Франківськ) Рівень підготовки фахівців у державних і приватних вищих навчальних закладах України. 
Вятчаніна Л.І., Вятчаніна С.В. (Київ) Психолого-педагогічна підготовка магістрів з управління навчальним закладом. 
Гаєвська Л.А. (Київ) Проблеми модернізації сучасної освіти: управлінський контекст. 
Герасимова Е.М.(Чернігів) Ключові компетенції стратегії управління економічною освітою в Україні. 
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Гречка Я.Р. (Київ), Когут О.В. (Рівне) Органи одноосібного управління у вищих навчальних закладах Республіки Польща. 
Гриньова М.В. (Полтава) Педагогічне обґрунтування діяльності магістратури при кафедрі педагогічної майстерності 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Данилова Г.С. (Київ) Феномен творчості – фундамент професіоналізму на засадах акмеології. 
Даниляк Й.Т. (Дрогобич) Завдання музичної підготовки вчителів початкових класів і хореографії та можливості їх реалізації в 

навчальному процесі педагогічного факультету. 
Дерябіна В.О. (Київ) Особливості процесу демократизації управління вищими навчальними закладами в Україні. 
Драган О.А. (Київ) Підготовка кадрів на засадах компетентністного підходу. 

31 
Дранник В.А. (Київ) Ступінь впливу керівника на освітній рівень працівників при підборі кадрів трудового колективу. 
Корнійчук О.П.(Київ) Національні інтереси України у сфері освіти. 
Левицька Н.М. (Київ) Підготовка фахівців-гуманітаріїв у ВНЗ України на зламі ХІХ–ХХст.: досвід і проблеми. 
Ліневич П.К. (Новоград-Волинський) Роль методичних служб міст (районів) у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. 
Михайліченко М.В. (Київ) Система ліцензування та акредитації як засіб управління освітою. 
Мінаков М.А. (Київ) Розрив освітньої і науково-дослідної діяльності та його вплив на якість вищої освіти в Україні. 
Муравський В.В. (Тернопіль) Сучасні особливості методики викладання облікових дисциплін на етапі повної автоматизації 

облікового процесу. 
Недюха М.П.( Київ) Правове забезпечення освітньої діяльності. 
Пащенко Ю.Г. (Київ) Правова культура українського суспільства. 
Руснак І.С. (Чернівці) Підготовка вчителів початкових класів та українознавства: здобутки, реалії... Перспективи? 
Староста В.І., Луцьо С.А. (Ужгород) Вивчення вітчизняного науково-педагогічного досвіду як одна з форм підготовки майбутніх 

вчителів. 
Черепєхіна О.А. (Запоріжжя) Підготовка кадрів найвищої кваліфікації в Україні: психолог у спорті. 
Черниш І.М. (Харків) Підготовка інженерних кадрів у Харківському хіміко-технологічному інституті у 1930-х роках. 
Чернова К.О. (Київ) Українська освіта: адаптація до європейського освітнього простору. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Балагура О.О. (Київ) Стан, принципи, рівень управління освітою в спеціалізованих середніх навчальних закладах. 
Гриньова М.В. (Полтава) Підготовка майбутнього менеджера освіти в Полтавському державному педагогічному університеті 

імені В.Г.Короленка. 
Петькун С.М. (Київ) Стан, принципи, рівень управління освітою у вищих приватних закладах. 
Таровська О.А. (Київ) Про результати опитування викладачів ЗНЗ щодо впливу стилю і методів управління освітою на 

вирішення завдань української освіти. 
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Секція 10. 
Державна політика і перспективи розвитку системи національного виховання 

Місце проведення: Загальноосвітня школа № 41 (пр-т Перемоги, 7-а ) 
Головують: Крисаченко В.С., Федотова О.О., Істоміна Н.М. 
Секретарі: Федоренко О.А., Плаксенко М.Л. 
ДОПОВІДІ 
Алієва Л. О. (Київ) Соціологічна наука у формуванні громадянського суспільства. 
Баяновська М.Р. (Ужгород) Соціально-культурний зміст ціннісних орієнтацій особистості педагога. 
Борисова С.В. (Луганськ)  Про методологічне значення культурницького ступеню поняття національного у формуванні 

національної самосвідомості студентської молоді. 
Бохан А. В.  (Київ) Формування екологічної свідомості і культури в освітній сфері. 
Головченко С. В. (Київ) Виховний вплив засобів масової інформації на національну свідомість учнівської молоді (з досвіду 

роботи журналу «Планета знань»). 
Гордієнко М.Г. (Ірпінь)  Політологія як освітньо-виховна дисципліна. 
Григоренко О.П., Чупира В.В. (Хмельницький)  Значення вивчення вітчизняної історії для формування національної 

самосвідомості студентської молоді. 
Гринів О.І. (Київ)  Національне виховання в процесі викладання історії України у вищій школі. 
Гуменна Л.С.  (Обухів) Вплив української сільської школи на соціальне середовище.   
Дзюнь М.Г. (с.Вікнине, Черкаська обл.) Національно-патріотичне виховання молоді засобами козацької педагогіки (з досвіду 

роботи Вікнинської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської обл.). 
Дмитренко Г. А. (Київ) Стратегія розвитку освіти в контексті формування громадянської освіти в Україні  
Корман О.А. (Київ)  Інститут батьківства як інструмент роботи з батьками в сфері освіти та підвищення батьківської компетенції. 
Кучерявець В.Г. (Ніжин)  Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. 
Приймак О.Г. (Київ) Деякі філософські аспекти національного  виховання студентської молоді. 
Прудникова Т.І. (Сімферополь) Концептуалізація внутрішнього світу людини у фразеологічних одиницях української мови. 
Терес Н. В. (Київ) Українознавчий контекст формування громадянина сучасної України. 
Федоренко О.А. (Київ) Соціально-політичні аспекти розвитку системи національного виховання в Україні. 
Федотова О. О. (Київ) Проблема виховання громадянина України в умовах подальшої глобалізації інформаційних процесів. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Алуніна Л. М. (Сімферополь) Відродження українських народних звичаїв та їх вплив на формування національної свідомості 
учнів. 
Гурська Л.І. (Ірпінь) Етно-національні засади як головна референція української освіти. 
Єлісєєва Н. Д. (Київ) Роль самостійних досліджень у формуванні особистості українця. 
Істоміна Н.М. (Київ) Формування національної свідомості учнівської молоді: стан, проблеми, перспективи. 
Козілецька Т.Ф. (Біла Церква) Національне виховання молодших школярів засобами українознавства. 
Криворучко О. М. (Київ) Українознавчі основи виховання національно-свідомого громадянина України. 
Лавський В.Г., Сашин Д.О. (Ірпінь)  Моральне самовдосконалення – шлях до Бога. 
Лазарєва В.Т. (Київ) Культурологічні складники громадянськості у творчості П.Куліша. 
Литвинов О.М. (Луганськ) Освіта в Україні як соціокультурна фікція, або про системну деформацію культурних смислів. 
Лосик О.М. (Львів) Національна свідомість: пострадянські та постмодерні експерименти в освіті. 
Лучанська В.В. (Київ) Творча активність як передумова саморозвитку суб’єкта учіння. 
Лучанська В.В. (Сімферополь)   Комунікаційні процеси навчання. 
Матяш В.Я. (Київ) Українознавство як методологічна основа формування національної самосвідомості та громадянськості 

українського народу (аспект прикладних досліджень). 
Мельник А.І. (Чернігів)  Тлумачення поняття «суспільство» у філософсько-освітніх поглядах П.Куліша. 
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Мельников Д.О. (Вінниця)  Студентське самоврядування як необхідна умова державної політики у вищій школі. 
Мельничук С.М. (Івано-Франківськ) Національне виховання й освіта в гірських населених пунктах України: проблеми та шляхи 

реалізації. 
Моісєєва Н.І. (Харків) Філософія виховання та формування громадянської свідомості студентства при переході до європейських 

освітніх стандартів (на прикладі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 
Василенка). 

Мушинський В.І. (Київ)  Аспекти національного виховання й освіти через призму поглядів Є. Чикаленка. 
Назаренко Л. М. (Цюрупинськ) Державна політика і розвиток системи національного виховання й освіти. 
Ніколаєвська А. М. (Харків) Релігія в системі морального виховання особистості в сучасній Україні. 
Огар Е. І. (Львів) Новітня українська дитяча книга в контексті національної освіти та виховання. 
Окса Н.Н., Емірільясова С.С. (Мелітополь) Національні гендерні цінності як основа виховання студенток. 
Пахольчук І.С. (Умань)  Націоналізм і етнонаціональна самоідентифікація в системі основ виховання громадянина України. 
Пащенко Ю. Г. (Київ)  Формування правової культури в системі  національної освіти. 
Пелагеша Н.Є. (Київ) Про європеїзацію української освіти. 
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Плаксенко М.Л. (Київ)  Патріотичне виховання як складова системи національної безпеки. 
Понеділок І.С. (Харків)  Патріотичне виховання майбутніх офіцерів як чинник національної безпеки української держави. 
Рожнатовський Б.М. (Київ) Традиційно-побутова та духовна культура українського народу як чинник національно-патріотичного 

виховання молоді. 
Рубан А.О. (Переяслав-Хмельницький) Основи формування української ментальності сучасної молоді. 
Старічнєва В.І. (Київ) Роль державної політики в оптимізації національної ідентифікації українців. 
Федоров О.В. (Кіровоград)  Християнство і європейська духовно-культурна ідентичність. 
Фляк М.М. (Самбір) Моральний характер національного шкільництва в Галичині  міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.). 
Фролова О.Є. (Чернігів) Українознавчі основи виховання громадянина України в педагогічному вченні С. Русової. 
Чибісова Н.Г. (Харків)  Роль вищої освіти у становленні цінностей сучасної людини. 
Чмільова С.В. (Черкаси) Місце культурно-освітніх установ у процесі формування національної свідомості молодого 

селянина. 
Чупрова Т. М. (Сімферополь) Проблеми духовності та патріотизму в процесі вивчення  літератури рідного краю.  
Шудрик І.О. (Харків) Історія філософської думки в Україні – важливий фактор в системі національного виховання й освіти. 
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Секція  11. 

Національна культура в системі освіти України 
Місце проведення: Київський міський Будинок учителя (вул. Володимирська, 57, 1 поверх,  Педагогічна вітальня, ауд. 104) 
Головують: Борисенко В.К., Горенко Л. І., Коротя-Ковальська В. П.   
Секретарі: Бурковська Л. В., Йосипенко Л.В. 
ДОПОВІДІ 
Антонюк В. Г.  (Київ)  Українознавчий зміст вокальної освіти студентів-іноземців (за матеріалами навчально-виховного процесу 

національної музичної академії України  
ім. П.І.Чайковського). 
Бітаєв В. А. (Київ) Гуманізація суспільства та сучасні проблеми методологічних засад мистецької освіти. 
Бітаєва О. В. (Київ) Сучасні трансформаційні традиції в європейській художньо-мистецькій освіті. 
Богуцький Ю. П.  (Київ) Мистецька освіта в контексті сучасної динаміки розвитку культури. 
Борисенко В.К. (Київ) Про створення концепції національної української культури. 
Брюховецька Л.І. (Київ) Кінематограф в українській освіті та культурно-інформаційному просторі. 
Бугаєва О. В. (Київ) Культурно-освітні програми в діяльності музичного товариства імені М.Д.Леонтовича.  
Бурковська Л. В. (Київ)  Значення мистецьких конкурсів у навчальному процесі. 
Вакульчук О. А. (Київ) Український музичний педагогічний репертуар: культурологічні засади. 
Величко Н.А. (Київ) Дидактичні принципи освітнього процесу та сучасна педагогічна думка про їх застосування. 
Галушко М.М. (Київ) Культурно-творча складова національної освіти. 
Гасиджак Л. І. (Донецьк)  Українська  народна творчість у святкових заходах дитсадків м.Донецька. 
Горенко Л. І.  (Київ) Етнокультурознавство в системі національної освіти України. 
Гнатюк Л. А. (Київ)   Курс історії зарубіжної музики у педагогічній практиці України першої половини XIX ст. 
Гребеньова В. О. (Вінниця) Народна творчість у виховному процесі дошкільнят.  
Гуральник Н. П. (Київ) Рефлексія педагогами-піаністами теорії і практики музичної освіти України. 
Гусарчук Т. В. (Київ)  Культурологічні аспекти українознавства в процесі естетичного та патріотичного виховання.  
Доморослий В. І. (Умань) Культурологія як засіб виховання студентської молоді. 
Єсипок В. М. (Київ)  Тенденції розвитку сучасного кобзарства в контексті навчально-освітніх програм. 
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Зайцева І. В., Довгорук О. П. (Ірпінь) Культурологічні основи виховання  студентської молоді. 
Князєва Т. М.  (Маріуполь)  Етнокультура як об’єкт українознавчих досліджень.  Кожолянко Г.К. (Чернівці) Традиційна духовна 

культура українців у системі національного виховання й освіти. 
Коротя-Ковальська В. П. (Київ) Українознавчий аспект становлення особистості засобами вивчення музично-пісенної творчості 

в освіті. 
Куєвда В. Т. (Київ) Психосемантика українських метасимволів у навчально-виховному процесі.  
Кузнєцова І. В. (Київ) Поняття «педагогіка вищої освіти»: особливості реалізації в культуртрегерській діяльності.  
Лебединська Т. М. (Санкт-Петербург, Росія)  Українська еліта у розбудові російської імперії Х1Х  ст. 
Марцевич Л. Л. (Київ) Романтизм як українська національна ідея. 
Мокренко А.Ю. (Київ)  Мова і культура: традиції, сучасність та перспективи. 
Москальова Л. Ю. (Мелітополь) Виховання морально-етичної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти. 
Науменко С.І. (Київ) До питання національної культури освіти і виховання. 
Несен І. І. (Київ) Народна культура як фактор освітньо-виховного процесу. 
Овчаренко С. В. (Одеса) Соціальна доцільність організації мистецької освіти в Україні. 
Павлюченко С. Є. (Київ)  Актуальні проблеми народно–пісенного виконавства в системі вищих навчальних закладів України. 
Петрова С.О. (Київ) Формування культури діяльності освітян в контексті соціально-технологічного підходу. 
Підгорбунський М. А. (Київ) Музична освіта в духовних навчальних закладах України XIX ст. 
Семенюк В. В. (Славута, Хмельницька обл.)  Морально-етичне виховання ліцеїстів в умовах інтернату. 
Семенюченко О. В. (Київ)  Викладання кобзарства в сучасній школі (за матеріалами художньо-естетичного циклу програм МОН 

України). 
Святненко А. В. (Київ) Духовні семінарії Правобережної України (кінець XVIII – початок XIX ст.) в період реформування. 
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Степаненко М.Б. (Київ)  Справжня доля Марусі Чурай. 
Трачук О.В. (Київ) Експериментальна археологія та освіта. 
Ульвак В.В. (Марганець, Дніпропетровська обл.) Виховання патріотизму на уроках українознавства. 
Чаяло П.П. (Київ) Етнокультурне середовище і завдання сучасного екологічного виховання. 
Чернець В.Г. (Київ) Післядипломна освіта в галузі культури: сучасний стан та перспективи розвитку. 
Шрамко О. І. (Кривий Ріг) Культура та освіта: духовні пріоритети. 
Шульгіна В.Д. (Київ) Музична україністика в навчальних закладах України XXI ст.: проблеми та перспективи. 
Яблонська Г. Г. (Київ) Театральне мистецтво як засіб виховання. 
Яковлев О.В. (Київ) Українська книжкова спадщина 20-х років ХХ ст.: українознавчий аспект. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Балагура О.О. (Київ) Використання культурної спадщини М. Ю. Брайчевського в сучасній українській школі. 
Божко Л. (Немирів, Вінницька обл.) Досвід викладання мистецтва у школі Гагенмейстера на Поділлі у 1920–1930 рр. 
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Валуца С.О. (Київ)  Театральна діяльність Михайла Старицького в контексті просвітницького руху в Україні кінця XIX ст. 
Вихор С. Т. (Тернопіль) Український фольклор як складова формування гендерної культури учнів. 
Гавеля О. М. (Київ) Історичні передумови і перспективи художньо-творчого виховання обдарованої особистості в Україні з 

урахуванням вимог постіндустріального суспільства. 
Гулецька Я. Г. (Київ) Американський досвід полікультурної освіти в системі професійної підготовки вчителів. 
Жовніренко Л. П. (Горлівка, Донецька обл.) Історичні та педагогічні аспекти формування культури здоров’я. 
Караманов О. В. (Львів) Освітній потенціал культури у процесі взаємодії музею і школи. 
Кокуленко Б.Г. (Кіровоград) Мистецтво танцю у творчості Т. Г. Шевченка. 
Кононенко В. П. (Київ) Інтелектуальна еліта Гетьманщини: методологічний та історіографічний аспекти. 
Кузьма О.П. (Тернопіль) Формування духовних цінностей особистості шляхом конструювання освітніх ситуацій. 
Кучера Т.М. (Київ)  Пріоритет розвитку освіти та культури. 
Лисенко Л. І. (Київ) Українсько-німецькі культурні зв’язки за матеріалами історичних джерел Національної бібліотеки  України 

ім. В.І.Вернадського (XIX cт.). 
Ліпін М.В. (Київ) Культура, освіта, ідеологія. 
Мізінцева І. М. (Первомайськ) Культурно-просвітницька діяльність Товариства сільського господарства Південної Росії ( ХІХ – 

поч. ХХ ст.). 
Навольська Г. І. (Тернопіль)  Шкільний театр у формуванні духовності в структурі  навчальних закладів єзуїтів. 
Найда Р. Г. (Рівне) Історія культурно-освітньої діяльності молодіжних товариств на Волині в 20-30-х роках ХХ ст. 
Оленюк  Д.В. (Київ) Модест Менцинський як видатний український педагог початку ХХ століття. 
Осипчук О. Ю. (Київ) Культура поведінки  у  приміських школах Києва. 
Пітякова Т. С. (Київ) Масова культура: втрата чи переосмислення традиції. 
Прохоров Д. А. (Сімферополь, АР Крим) Розвиток міжкультурних комунікацій в освітньому просторі на прикладі діяльності 

караїмських навчальних закладів у Криму: історія та перспектива. 
Редьква М.І. (Тернопіль) Дескриптивні назви як відображення архаїчних традицій номінації в культурі українців (на матеріалі 

народних чарівних казок). 
Рябова Л.В. (Київ)  Модні тенденції в Україні в контексті історії європейського костюму. 
Скуратовська О. В. (Умань, Черкаська обл.) Уманський період творчості композитора Ніколаєва В.Б. як чинник естетичного 

виховання молоді. 
Соколова К. О. (Київ) Естетичне виховання молоді засобами українського театру. 
Толстокорова А. В. (Київ) Гендерна культура як елемент педагогічної практики. 
Фесенко Г.Г (Харків) Культура діалогу в українській системі професійної освіти. 
Хамітов Н. В. (Київ) Проблема виховання в контексті архетипів української культури. 
Цуп О. В. (Тернопіль) Культурно-освітнє співробітництво між Україною та Чехією на сучасному етапі. 
Якубова Т.А. (Київ) Маловідомі історіографічні та рукописні фонди Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського у висвітленні 

середньовічної культури турецько-татарського прикордоння (XVI ст.). 
38 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(27 жовтня 2007 р.) 
(Початок о 10.00) 

Місце проведення: Київський міський Будинок учителя, конференц зал 
(вул. Володимирська, 57) 

Початок проведення:  10-00 
Дробноход М.І. (Київ), Недюха М.П. (Київ) – Українська вища освіта у кількісних показниках: неупереджений погляд. 
Сазоненко Г.С. (Київ)  – Україна і зарубіжжя: стан і проблеми співробітництва. 
Онаць О.М. (Київ) – Роль Асоціації керівників шкіл України у розвитку української освіти: проблеми управління. 
Керівники секцій: 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, керівник секції  «Концептуальні проблеми розвитку національної освіти та виховання».  
Паращенко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, директор Київського ліцею бізнесу, керівник секції  «Державний 
стандарт освіти і національно-гуманістичні орієнтації навчально-виховного процесу».  
Пономаренко Аліна Юріївна, кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України, керівник секції «Сучасна мовна особистість: навчання, виховання і реалізація». 
Токар Леонід Кирилович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції «Українознавство як 
наукова й освітня дисципліна, методологія навчально-виховного процесу». 
Сніжко Валерій Володимирович, кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України, керівник відділу «Навчально-методичне забезпечення та інформаційні 
технології в умовах інноваційного розвитку освіти».  
Галько Оксана Юріївна, кандидат історичних наук, завідувач відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів 
українознавства Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України, керівник секції «Українська освіта у країнах 
зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи».  
Кухаренко  Володимир Миколайович, доцент проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», керівник секції «Інноваційні стратегії в освітньому і науковому середовищі 
України. Стаціонарна та дистанційна освіта». 
39Яблонський Валентин Андрійович, доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, 
керівник секції «Українська вища школа: стан і перспективи». 
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Кононенко Тарас Петрович, кандидат філософських наук, доцент, заступник директора Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України з наукової роботи, завідувач відділу філософських та психологічних проблем українознавства, 
керівник секції «Проблеми управління та підготовки кадрів в системі національної освіти». 
Крисаченко Валентин Семенович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та геостратегії 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції «Державна політика і перспективи розвитку системи 
національного виховання».  
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна, завідувач відділу  національної  культури Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, народна артистка України, керівник  секції «Національна культура в системі освіти України». 
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Відомості про учасників II Міжнародного конгресу 

«Українська освіта у світовому  часопросторі» 
Ажнюк Богдан Миколайович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» НДІУ.  
Алексєєв Сергій Васильович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти 

Донбаської державної машинобудівної академії. 
Алєксєєнко Анна Олександрівна –– аспірантка Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. 
Алієва Л. О. –– кандидат історичних наук, викладач Академії керівних кадрів культури.  
Алтухов Володимир Миколайович – старший викладач кафедри української мови Донецького національного технічного 

університету. 
Алуніна Л. М.  –  учитель  ЗОШ  І – ІІІ ступенів № 29 м. Сімферополя Автономної Республіки Крим.  
Андрушко Володимир Тимофійович – доктор філософії, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Національного 

лісотехнічного університету України. 
Антонович Євген Антонович – проректор з навчально-методичної роботи Київського інституту реклами. 
Антонюк Валентина Геніївна – доктор культурології, професор кафедри сольного співу Національної музичної академії 

України ім. П.І.Чайковського, заслужена артистка України. 
Антонюк Тетяна Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Державної академії житлово-

комунального господарства.  
Арапов Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Вінницького державного 

аграрного університету. 
Арапова Ірина Петрівна – доцент кафедри фундаментальної економічної підготовки Вінницького інституту Міжрегіональної 

академії управління персоналом. 
Ахмедов Нариман Мариманович – директор ЗОШ  № 2 м.Сімферополя. 
Ахтемова Ельваніє Шевкетовна – студентка Кримського державного інженерно-педагогічного університету. 
Ачилова Віра Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства Таврійського національного 

університету ім. В. І. Вернадського. 
Бабич Надія Денисівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри історії і культури української мови філологічного 

факультету Чернівецького національного університету. 
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань 

розвитку Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 
Багмут Алла Йосипівна – доктор філологічних наук, професор кафедри «Українська та іноземні мови» Державного економіко-

технологічного університету транспорту. 
Балагура Олена Олександрівна – аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, 

провідний науковий співробітник відділу слов`янської археології Інституту археології Національної академії наук України, 
провідний науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Баяновська М.Р. –  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних 
дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Бевз Тетяна Анатоліївна –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних і теоретико-
методологічних проблем українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  

Безкоровайний Богдан  – член Об’єднання українців Іспанії. 
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Безнищенко Олена Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології вищої категорії НВК 
„Українська школа-гімназія” Сімферопольської міської ради АР Крим. 

Безотосний Микола Трохимович –– кандидат історичних наук, завідувач  кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Полтавського педагогічного університету ім. М.Драгоманова.   

Безсмертна Наталія Сергіївна – старший лаборант відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Бикова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 

Бичок Алла Володимирівна – викладач, аспірантка Тернопільського національного економічного університету. 
Бійчук Галина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови 

і літератури Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. 
Білан Тетяна Орестівна –– кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
Білик Надія Іванівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільського національного 

економічного університету. 
Бітаєв Валерій Анатолійович – доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, проректор 

з наукової роботи Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки. 

Бітаєва Оксана Валеріївна – головний спеціаліст-консультант Державної служби контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон України. 

Богуцький Юрій Петрович – кандидат філософських наук, професор, міністр культури і туризму України, заслужений діяч 
культури і мистецтв України. 

Боднар Валентина Володимирівна – директор Бендерської української гімназії №3 імені Котляревського (м. Бендери, 
Придністров'я). 

Боднар Володимир Лукич – заступник голови комітету ВР ПМР з питань освіти, науки і культури, голова Республіканської 
громадської організації “Укрпросвіта” імені Тараса Шевченка. 

Божко Лариса Миколаївна – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Бойко Валентина Михайлівна – заступник головного редактора видавництва «Педагогічна преса». 
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Бойко Галина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри олімпійського та професійного спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

Бойко Іван Іванович – кандидат філософських наук, доцент кафедри політології та соціології Національного аграрного 
університету. 

Бойко Роман Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, Перший заступник голови ВАК України. 
Бондар Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного 

університету. 
Бондаренко Віктор Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, доцент Київського національного економічного університету. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної 

культури Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України, заслужений діяч науки і техніки України. 
Борисенко Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського 

державного університету. 
Борисова Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії, історії музики та 

інструментальної підготовки Інституту культури і мистецтв Луганського національного педагогічного університету імені 
Тараса Шевченка. 
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Боровська Теофілія Тихонівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету 

“Київський політехнічний інститут”. 
Бохан Аліна Володимирівна – старший викладач Київського національного торговельно-економічного університету. 
Брехунець Ніна Сергіївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та культури України Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. 
Брюховецька Лариса Іванівна – головний редактор журналу “КіноТеатр”, кінознавець. 
Бублейник Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри практики іноземних мов Волинського 

інституту економіки та менеджменту. 
Бугаєва Олена Валентинівна – науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського. 
Бугай Надія Іванівна –– завідувач відділу науково-методичного забезпечення професійно-технічної  освіти та інноваційно-

педагогічних технологій відділення змісту ПТО Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 
Бугров Володимир Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії зарубіжної філософії, заступник 

декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з наукової роботи. 
Булавенко Світлана Дмитрівна – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 
Бурковська Любов Володимирівна – науковий співробітник відділу національної культури Науково-дослідного інституту 

українознавства  МОН України. 
Бутівщенко Станіслав Васильович – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем 

державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління та місцевого 
самоврядування при Президентові України. 

Бухальська Магдаліна Андріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету 
харчових технологій. 

В. Вернадського. 
Вакуленко Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 
Вакулик Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри латинської мови та культури професійного спілкування 

Національного аграрного університету. 
Вакульчук Ольга Анатоліївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу формування музичного фонду 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
Валуца Світлана Олексіївна – здобувач Київського національного університету культури і мистецтв. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Варзацька Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії навчання 

української мови і літератури Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. 
Варфоломєєва Оксана Володимирівна – кандидат психологічних  наук, доцент кафедри психології Кримського 

республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Василевська Тетяна Едуардівна –– кандидат філософських наук, доцент, докторант Академії управління при Президентові 

України. 
Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Вдовченко Віктор Володимирович – науковий співробітник Інституту педагогіки Академії педагогічних наук  України. 
Величко Неля Анатоліївна – доцент кафедри хорового диригування  Національної музичної академії України ім. 

П.І.Чайковського, заслужений працівник культури України.  
Вербицький Володимир Валентинович – доктор педагогічних наук, професор, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, заслужений працівник народної освіти України.  
Верменко Анатолій Юрійович  – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного аграрного 

університету. 
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Висовень Діана Іванівна – аспірантка кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Г. Сковороди. 

Висовень Оксана Іванівна – кандидат історичних наук кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені Г.Сковороди. 

Висоцька Зоряна Іванівна – викладач української мови кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського 
державного економічного університету. 

Вихор Світлана Теодозіївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Відмиш Любов Іванівна – методист методичного кабінету управління освіти Первомайської міської ради Миколаївської 
області. 

Вієвська Муза Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Криворізького державного 
педагогічного університету. 

Власенко Валентина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Кримського інженерно-
педагогічного університету. 

Вознюк Петро Федотович – кандидат політичних наук, доцент кафедри організації самоврядування МАУП 
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Волинчук Юлія Вікторівна – аспірантка факультету бізнесу Луцького державного технічного університету. 
Волкова Ірина Василівна – завідувач науково-методичної лабораторії з проблем виховання здорового способу життя 

Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти. 
Волкова Надія Миколаївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор навчального центру „Контроль та 

діагностика” (м. Москва). 
Волос Ольга Василівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
Волошина Ганна Анатоліївна – аспірантка заочної форми навчання Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Волошко Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”. 
Волощук Мирослав Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УЕАН, завідувач кафедри агрохімії і 

грунтознавства Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 
Воронка Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач англійської мови кафедри гуманітарних дисциплін 

Тернопільського комерційного інституту. 
Вятчаніна Людмила Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою 

Київського славістичного університету. 
Вятчаніна Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету 

фізичного виховання та спорту України. 
Гавеля Богдан Русланович – здобувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Гавеля Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  суспільних наук Державної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 
Гавліч Ірина Богданівна – аспірантка кафедри українознавства Тернопільського національного економічного університету. 
Гаврилюк Галина Миколаївна – практичний психолог НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 30 ім. Т. Шевченка м. Вінниці, 

аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Гаєвська Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, докторант Національної 

академії державного управління при Президентові України. 
Газізова Олена Олександрівна – директор Навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа-садочок» № 15 м.Ялта, 

аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Гайдамака Галина Гаврилівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного 

економічного університету. 
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Гайдар Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст сектору мовної політики Міністерства культури і туризму України. 
Галушко Михайло Михайлович – здобувач кафедри філософії Національного аграрного університету. 
Галько Оксана Юріївна – завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства Науково-дослідного 

інституту українознавства  МОН України. 
Гальонка Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
Ганіна Людмила Борисівна –– заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 31 м.Сімферополя. 
Гасиджак Леся Іванівна – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Герасимова Ельвіра Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, докторантка Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова. 
Гінда Лідія Миколаївна – директор Україномовної гімназії ім. Ольги Кобилянської  с. Унгурь (Молдова).  
Глотов Олександр Леонідович – доктор філологічних наук, професор, ректор Тернопільського експериментального інституту 

педагогічної освіти.  
Гнатюк Лариса Анастасіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент Національної музичної академії України імені 

П.І.Чайковського. 
Головченко Світлана Володимирівна – головний редактор пізнавально-розважального журналу для підлітків «Планета 

знань». 
Голос А.А. – асистент кафедри іноземних мов Білоцерківського аграрного університету. 
Голуб Тетяна Петрівна – аспірантка Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України. 
Голубенко Олександр Леонідович –– доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, ректор 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ). 
Гомотюк Оксана Євгенівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Тернопільського національного 

економічного університету.   
Гонтар Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 
Гончар Юлія Олегівна – викладач кафедри документознавства Черкаського факультету Київського університету культури, 

аспірантка Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. 
Горбатюк Тарас Віталійович – асистент кафедри філософії Національного аграрного університету. 
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Національного 

університету державної податкової служби України. 
Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

відділу національної культури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, докторант Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, член правління Національної всеукраїнської спілки, член Національної спілки кобзарів 
України. 

Гребеньова Валентина Олександрівна – методист навчальної лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного 
університету імені М.Коцюбинського. 

Гречка Яна Романівна – здобувач кафедри управління освітою Національної академії державного управління при 
Президентові України. 

Гривко Антоніна Вікторівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Григоренко Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри історії та країнознавства Хмельницького 
національного університету. 

Гриневич Олена Олексіївна – старший викладач кафедри германських мов Київського національного університету культури і 
мистецтв. 

Гринів Олег Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Київського міжнародного 
університету. 
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Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету, завідувач кафедри 
педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 

Грозян Ніна Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Республіканського ВНЗ 
«Кримський інженерно-педагогічний університет». 

Грон В.В. – викладач Черкаського професійного ліцею, пошукач кафедри новітньої історії Черкаського національного 
університету ім. Б.Хмельницького. 

Грудько Ольга Іванівна – завідувач кафедри філології Бендерської української гімназії № 3   імені І.П. Котляревського. 
Губський Сергій Іванович –– науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства  

Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  
Гулецька Яна Гаврилівна – викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", аспірантка Бердянського державного 
педагогічного університету.   

Гуменна Лідія Сергіївна – вчитель-методист Краснослобідської ЗОШ Обухівського району Київської області. 
Гуральник Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фортепіанного виконавства і художньої 

культури Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Гурій Богдана Богданівна – асистент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету „Львівська 

політехніка”, аспірантка. 
Гурська Людмила Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Національного 

університету державної податкової служби України. 
Гусарчук Тетяна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики 

Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. 
Давидов Павло Григорович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького 

інституту залізничного транспорту. 
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і практики управління освітою Київського 

міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук. 
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Даниляк Йосип Теодорович – старший викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 
Данько Наталія Василівна – студентка Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету „Львівська 

політехніка”. 
Даренська Віра Миколаївна –– кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії культури та культурології 

філософського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ). 
Дерябіна Віталія Олександрівна – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», аспірантка кафедри соціології, управління та євроінтеграції Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 

Джура Марія - викладач кафедри іноземних мов Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка» м. Львів. 

Джус Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Дзюнь Микола Григорович – вчитель німецької мови Вікниньської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської обл. 
Димань Тетяна Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екотрофології 

Білоцерківського державного аграрного університету. 
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Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Дмитренко Г. А. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки і управління персоналом Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти, академік Академії педагогічних наук України. 

Дмитриченко Микола Федорович - доктор технічних  наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, 
ректор Національного технічного університету, заслужений  діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки України. 

Добробог Людмила Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії,  історії, держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Добровольська Клавдія Петрівна – доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського державного 
економічного університету. 

Доброносова Юлія Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Державної академії 
житлово-комунального господарства. 

Добрянський Ігор Анатолійович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної психології і професійної 
педагогіки, ректор Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки. 

Довбня Віктор Миколайович –– кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи Чергінівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Довбня Ольга Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти Донбаської 
державної машинобудівної академії. 

Довгопол Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи Кримського 
республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Довгорук Олена Петрівна – старший викладач Національного університету державної податкової служби України. 
Домановський Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. 
Доморослий Валентин Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін 

Уманського державного аграрного університету. 
Дорохова Ірина Сергіївна, асистент кафедри економіки і управління факультету економіки і фінансів Донбаського державного 

технічного університету 
Дорошенко Оксана Миколаївна – викладач кафедри історії психології Первомайського інституту Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова. 
Доценко Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри мовної підготовки та юридичної 

лінгвістики Академії управління МВС. 
Доценко Світлана Олексіївна – викладач, кафедра інформаційних технологій Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди. 
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Дояр Лариса Василівна –– кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та українознавства Криворізького 
технічного університету.  
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здобувач лабораторії української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України. 
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Науково-дослідного інституту МОН України. 
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університету імені Г.С. Сковороди. 
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підготовки кадрів державної служби зайнятості України, докторантка Інституту вищої освіти АПН України. 
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Ключковська Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Міжнародного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, старший науковий співробітник відділу координації 
вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 

Князєва Тетяна Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 
Маріупольського державного технологічного університету. 

Коваленко Олена Миколаївна – вчитель-методист, заступник директора  ЗОШ  № 273  
Коваль Оксана Євгенівна – старший викладач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського 

національного економічного університету, аспірантка Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
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Ковбасенко Юрій Іванович – кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії навчання 
української мови і літератури Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.  

Ковпік Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Криворізького 
державного педагогічного університету. 

Ковтун Віра Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 

Когут Оксана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри політології, соціології та права Національного 
університету водного господарства і природокористування. 
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Тернопільського національного економічного університету. 

Козанкевич Олександра Михайлівна – доктор психологічних наук, викладач психології сім’ї Дрогобицької духовної семінарії ім. 
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Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу науково-

технічної інформації Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Кокуленко Борис Григорович – викладач кафедри хореографії Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка, 
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Конаржевська Вікторія Іванівна – старший викладач кафедри фонетики і граматики, аспірант Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 
Кондратюк Григорій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
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археології, історії давнього світу та методики викладання історичних дисциплін Донецького національного університету. 
Кондрашова Вікторія Михайлівна – доцент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 

університету. 
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Кондрашова Лідія Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Криворізького 
державного педагогічного університету. 

Кондрашова Яна Олександрівна – асистент кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 
університету.  

Коновець Олександр Федорович – доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, 
заслужений журналіст України. 

Кононенко Василь Петрович – аспірант Інституту історії України Національної академії наук  України. 
Кононенко Михайло Петрович – старший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук вищої 

школи України, Української Вільної Академії Наук у США, Міжнародної слов`янської академії, Української академії 
політичних наук, президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України з науки, керівник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства. 

Копкова Олеся Василівна – молодший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Копосов Павло Германович – вчитель-методист ЗОШ № 17 м. Біла Церква Київської області. 
Корж Ольга – студентка факультету управління залізничним транспортом Державного економіко-технологічного університету 

транспорту. 
Корман Олександр Анатолійович – президент Міжнародної громадської організації «Асоціація сприяння розвитку 

національного лідерства», керівник Інституту батьківства, аспірант. 
Корнійчук Олександр Петрович – магістр фінансів, керівник центру вивчення проблеми національних  інтересів України КГІ, 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
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Коротеєва-Камінська Валентина Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, 
професор кафедри української та іноземних мов Державної академії житлово-комунального господарства. 

Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу національної культури Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, народна артистка України.  

Костюк Лариса Богданівна – старший викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 

Коць Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу стилістики і культури української мови 
Інституту української мови Національної академії наук України. 

Кравець Микола Степанович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології 
Національного лісотехнічного університету України. 

Кравченко Оксана Василівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна –– старший викладач кафедри культурології та українознавства Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 

Краснодемська Ірина Йосипівна –– науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  

Красножон Неоніла Григорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Переяслав-
Хмельницького  державного  педагогічного університету імені Г. Сковороди. 

Кратасюк Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. 
Франка. 

Криворучко О. М. – заступник директора ЗОШ № 177, переможець конкурсу «Учитель року 2007». 
Крижанівська Жанна Миколаївна – завідувач центру вивчення української мови, вчитель-методист Дніпропетровського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Крисаченко Валентин Семенович – професор, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, радник 

директора Національного інституту стратегічних досліджень, лауреат премії Президентів Національної Академії наук  
України, Академії наук Білорусі та Академії наук Молдови. 

Куєвда Володимир Терентійович – кандидат психологічних наук, завідувач лабораторією історії психології Інституту 
психології ім. Г.Костюка Академії педагогічних наук України. 

Кузнєцова Інна Володимирівна – вчений секретар Вченої ради Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член 
правління Національної всеукраїнської музичної спілки. 

Кузьма Ольга Петрівна – аспірант кафедри туризму Галицького інституту ім. Чорновола. 
Кузьменко Тетяна Миколаївна –– кандидат соціологічних наук, доцент кафедри загальної соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
Кулик Марія Олександрівна – учитель  Первомайської ЗОШ I-III ступенів № 5 Миколаївської області. 
Кулікова Оксана Володимирівна – аспірантка Харківського державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. 
Культенко Валентина Павлівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного аграрного 

університету. 
Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, професор Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут",  провідний науковий співробітник відділу інноваційних досліджень Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України.  

Кухарчук Світлана Володимирівна – вчитель-методист Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я». 
Куцепал Світлана Вікторівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Полтавського державного 

педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. 
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Кучера Тетяна Михайлівна –  кандидат філософських наук, доцент Академії муніципального управління м. Києва. 
Кучерявець В.Г. – кандидат  педагогічних наук, доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  
Кушнірова  Лариса  Василівна – викладач факультету педагогіки та практичної психології Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка. 
Лавренчук Інна Іванівна – науковий співробітник відділу Природи та психології етносу Науково-дослідного інституту  

українознавства  МОН України, аспірантка.  
Лавренчук Тетяна Семенівна – вчитель - методист, вчитель історії та українознавства ЗОШ № 273 м. Києва. 
Лавський Валерій Григорович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету 

державної податкової служби України. 
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Лазарєва Валентна Тимофіївна –– молодший науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 
українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 

Лазарєва Людмила Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і російської як іноземної мов 
Донецького національного технічного університету. 

Лаута Олена Дмитрівна – аспірантка  кафедри філософії Національного аграрного університету. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, член Національної спілки письменників України. 
Лебідь Галина Василівна – старший викладач, доцент Одеського національного морського університету. 
Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи енергетичного 

факультету Національного університету харчових технологій. 
Левченко Наталія Андріївна – студентка стоматологічного факультету Медичного інституту Української асоціації народної 

медицини. 
Левчик Ірина Юріївна – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 
Лещенко Ганна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука. 
Лєбєдєва Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту 

українознавства  МОН України. 
Лисак Тетяна Костянтинівна – старший викладач, голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Слов’янського 

коледжу Національного авіаційного університету. 
Лисенко Людмила Іванівна – науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної 

бібліотеки України  ім. В.І.Вернадського. 
Лисиця Надія Михайлівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

Харківського національного економічного університету. 
Литвин Андрій Вікторович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Львівського 

науково-практичного центру професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України. 
Литвин Оксана Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету 

«Львівська політехніка». 
Литвиненко-Орлова Наталія - голова Національно-культурної автономії українців Мурманської Північної Росії (Мурманськ). 
Литвинов Олександр Миколайович – кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

філософії права Луганського державного університету внутрішніх справ МВС України. 
Ліневич Павло Казимирович – завідувач інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської 

міської ради. 
Ліпін Микола Вікторович – асистент кафедри  філософських та соціальних дисциплін Київського національного торговельно- 

економічного університету м. Києва. 
Лобанчук Олена Анатоліївна – викладач-методист Київської дитячої академії мистецтв. 
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університету імені Івана Франка. 
Луцьо Світлана Андріївна – лаборант кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету. 
Лучанська Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Кримсько-американського коледжу. 
Лучанська Вікторія Валеріївна – аспірантка лабораторії психології навчання Інституту психології ім. Г.С.Костюка Академії 

педагогічних наук  України. 
Любарська Людмила Валентинівна – науковий співробітник відділу української літератури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
м. Києва. 
Мазука Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, головний консультант відділу етнополітики Національного інституту 

стратегічних досліджень. 
Максимова Мар’яна Володимирівна – аспірантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
Максюта Микола Єгорович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного аграрного університету. 
Мамчур Ірина Ігорівна – старший викладач кафедри германської і фінської філології Київського національного лінгвістичного 

університету. 
Маньковська Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Тернопільського 

національного університету імені Володимира Гнатюка. 
Марко  Валентина Петрівна – Джерела системної кризи освіти та шляхи її подолання. 
Мартиненко Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри культурології та економічної теорії 

Харківського державного медичного університету. 
Марунич Ігор Іванович – кандидат філологічних наук, доцент, начальник кафедри юридичного документознавства Київського 

національного університету внутрішніх справ. 
Марцевич Людмила Леонідівна – професор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, народна артистка 

України. 
Марченко Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії і психології Первомайського 

інституту Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 
Масол Людмила Михайлівна – завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Академії 

педагогічних наук  України, головний редактор журналу «Мистецтво та освіта»  
Матвієнко Петро Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Харківського технічного 

університету будівництва та архітектури. 
Матулевська Наталя Павлівна – старший викладач кафедри української та російської мов Донецького національного 

технічного університету. 
Матяш Віталій Якович – молодший науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України.  
Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.  
Мацейків Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти 

Інституту педагогіки Академії педагогічних наук  України. 
Мацюк Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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Мачай Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української і російської як іноземної 
мов Донецького національного технічного університету. 

Мединська Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики викладання 
української мови Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука. 
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Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи 

Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Мельник Людмила Михайлівна - начальник відділу інформації та діаспори культурного центру України в Москві. 
Мельников Дмитро Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології і права 

Вінницького національного технічного університету. 
Мельничук Світлана Миколаївна – викладач права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного 

університету внутрішніх справ, здобувач Інституту законодавства Верховної Ради  України. 
Мерімерін Олег Володимирович – директор ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Михайленко Ольга Петрівна – аспірант відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Михайлич Олександр Володимирович –  науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій Науково-

дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Михайліченко Микола Васильович – начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України. 
Михайлюк Валентина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної і виховної 

роботи, завідувач кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету. 
Мишуренко Поліна Єгорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Інституту безперервної 

фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 
Мізінцева Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри історії психології Первомайського інституту Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова. 
Мінаков Михайло Анатолійович – доцент кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 
Мінченко Тамара Антонівна – методист з українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова обласного об’єднання «Просвіта» 
Мітягіна Світлана Сергіївна –- старший викладач кафедри філології та українознавства соціально-гуманітарного факультету 

Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. 
Міщеня Оксана Миколаївна – аспірантка кафедри управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету. 
Моісєєва Наталія Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування», 

помічник проректора з питань гуманітарної освіти та виховної роботи Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка. 

Мокренко Анатолій Юрійович – професор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, народний артист 
України, лауреат Державної премії України  

Мокрий Володимир – професор, завідуючий кафедрою українознавства факультету міжнародних і політичних відносин 
Ягеллонського університету 

Мороз Петро Володимирович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої 
освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. 

Морозова Тетяна Юріївна –– кандидат технічних наук, доцент, докторант Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м.Луганськ).   

Москальова Людмила Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти 
Мелітопольського державного педагогічного  університету. 

Мосякіна Надія Тадієвна – заступник директора з науково-методичної роботи Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України. 
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Мудрак Вадим Іванович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного аграрного 

університету. 
Муравський Володимир Васильович – магістрант факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного 

університету. 
Мушинський Володимир Іванович – викладач гімназії “Євроленд” при Європейському університеті, аспірант Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Навольська Галина Іванівна – викладач іноземних мов Тернопільського національного університету імені Володимира 

Гнатюка. 
навчальні посібників: 17. 
Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. 
Назаренко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу освіти Цюрупинської районної 

державної адміністрації. 
Найда Руслана Григорівна – викладач соціально-гуманітарних дисциплін Дубенського коледжу Рівненського державного 

гуманітарного університету, аспірантка кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

Найденко Людмила Валентинівна – педагог додаткової освіти Станції дитячого та юнацького туризму і екскурсій, м. 
Нижньокамськ, Республіка Татарстан (Росія). 

Наровлянський Олександр Данилович – учитель правознавства спеціалізованої школи № 124 м. Києва.  
Науменко Людмила Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри „Українська та іноземні мови” 

Державного економіко-технологічного університету транспорту. 
Науменко Світлана Іванівна – викладач кафедри художньої культури Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 
Неволов Василь Васильович – завідувач сектору мовної політики Міністерства культури і туризму України, професор, член 

НСПУ, заслужений працівник культури України. 
Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної Ради України.  
Несен Ірина Іванівна– кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу Національного музею народної 

архітектури і побуту України Національної академії наук  України. 
Никифоренко Андрій Ростиславович – старший викладач кафедри соціальних дисциплін Донецького інституту соціальної 

освіти. 
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Нікітіна Віра Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Харківського 
державного університету харчування та торгівлі. 

Ніколаєвська Алла Михайлівна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. 

Ніколенко Лідія Тимофіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики післядипломної освіти 
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук  України. 

Новальська Галина Іванівна – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного університету імені 
Володимира Гнатюка. 

Новосад Світлана Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України, аспірантка. 

Овдієнко Клавдія Миколаївна – вчитель-методист загальноосвітньої школи № 10 м.Нова Каховка. 
Овчаренко Світлана Володимирівна – доктор філософських наук, професор кафедри мистецтвознавства Інституту 

інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 
Овчарук Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, завідуюча лабораторією Інституту педагогіки Академії педагогічних 

наук України. 
Огар Емілія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри видавничої справи та редагування Української 

академії друкарства. 
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Огірко Олег Васильович – доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, ад’юнкт-професор, доцент кафедри 
філософії і політології Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Гжицького. 

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 
Мелітопольського державного педагогічного університету. 

Олійник Микола Андрійович – аспірант кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. І. Франка.  
Олійник О. – старший викладач Національного авіаційного університету. 
Олійник Тетяна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 
Онуфрієнко Галина Сергіївна – доктор філософії у філологічних науках,  доцент кафедри загальної мовної підготовки 

Запорізького національного технічного університету. 
Осипчук Олена Юріївна – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Остріщенко Вікторія Сергіївна –– голова громадської організації «Жіночий український рух». 
Отрошко Любов Григорівна – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 

інституту українознавства  МОН України, аспірантка. 
Охріменко Світлана Федорівна – вчитель-методист ліцею № 142  м. Києва. 
Охріменко Юрій Аврамович – кандидат фізико-математичних наук, учитель-методист Українського гуманітарного ліцею 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Павлова Олена Юріївна – кандидат філософських наук, доцент,  доцент кафедри філософії Національного аграрного 

університету. 
Павлюченко Станіслав Євстигнійович – завідувач кафедри народно – пісенного виконавства Київського національного 

університету культури та мистецтв, професор, народний артист України. 
Паламар Лариса Максимівна – доктор педагогічних наук, професор інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  
Панова Любов Дмитрівна – кандидат педагогічних  наук, заступник начальника  муніципальної установи „Рибницьке 

управління народної освіти” (Придністров’я). 
Паращенко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, директор Київського ліцею бізнесу, старший науковий 

співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій  Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Пахольчук Іван Степанович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

Уманського державного аграрного університету. 
Пащенко Юрій Григорович  – аспірант Київського національного університету культури і мистецтв. 
Пелагеша Наталя Євгеніївна – старший консультант відділу етнополітики Національного інституту стратегічних досліджень. 
Петрикова Валентина Теодорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії мистецтва Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 
Петрова Світлана Олександрівна – аспірантка, викладач кафедри філософії Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». 
Петровський Олександр Іванович – координатор Центру координацій міжнародних українознавчих досліджень Міжнародної 

асоціації українознавців. 
Петькун Світлана Михайлівна – аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, старший викладач 

кафедри гуманітарної освіти Економічного інституту менеджменту. 
Підгорбунський Микола Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, начальник науково-редакційного відділу 

Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Пінчук Ольга Павлівна –  вчителька математики Київського ліцею бізнесу, аспірантка. 
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Плаксенко Марія Леонідівна  – молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Плахотнік Ольга Василівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського “ХАІ”. 
Плачинда Сергій Петрович – старший науковий співробітник відділу української літератури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського обласного інституту післядипломної 

освіти. 
Плотникова Людмила Федорівна  – аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Погоріла Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця. 
Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

української літератури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Поклад Богдан Юрійович – співробітник Інституту літератури Академії наук України, аспірант. 
Полєвікова Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філології факультету дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету. 
Поляков Микола Вікторович – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор 

Дніпропетровського національного університету. 
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Понеділок Іван Степанович – старший викладач кафедри історії і техніки Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». 

Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України. 

Понур Юрій Сергійович –- аспірант відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства  Науково-
дослідного інституту українознавства  МОН України.  

Поп Олена Іванівна – вчитель української мови та літератури Середньоводянської ЗОШ Рахівського району Закарпатської 
області. 

Попельнюх Олександр Іванович –– старший викладач кафедри української та російської мов Харківського державного 
технічного університету будівництва та архітектури. 

Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та українознавства, 
завідувач кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Приймак Оксана Георгіївна  – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного авіаційного 
університету.                              

Присяжна Тетяна Михайлівна – науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного інституту 
українознавства  МОН України, аспірантка. 

Приходько Алла Степанівна – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти 
Інституту педагогіки Академії педагогічних наук  України. 

Прокопенко Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою інформаційних технологій 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Прохоров Дмитро Анатолійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Кримського відділення Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського НАН України. 

Прудникова Тетяна Іванівна – викладач кафедри української філології Республіканського ВНЗ «Кримський інженерно-
педагогічний університет». 

Пузиренко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри латинської мови та культури професійного 
спілкування Національного аграрного університету. 

Пушкарьова Тетяна Тимофіївна – аспірантка кафедри «Прикладна культурологія» Київського національного університету  
культури та мистецтв. 
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Пчелінцева Олена Едуардівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та загального 

мовознавства Черкаського державного технологічного університету. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Дрогобицького державного педагогічного університету  
Редьква Марія Ігорівна –– аспірантка кафедри українського та загального мовознавства філологічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету  
Ремех Тетяна Олексіївна – вчитель правознавства Києво-Печерського ліцею “Лідер” №171  м. Києва. 
Рибарук Оксана Іванівна – науковий співробітник Філії "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту українознавства  МОН 

України. 
Рожкова Людмила Іванівна – старший викладач кафедри українознавства Сумського національного аграрного університету. 
Рожнатовський Борис Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри Національної академії оборони України. 
Романенко Олександр Вікторович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця. 
Романюк Світлана Захарівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти, 

докторант Чернівецького національного університету  
Рубан Алла Олексіївна – викладач кафедри філософії і політології ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди”. 
Рудяков Олександр Миколайович – доктор філологічних наук, професор, ректор Кримського республіканського інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  
Русин Галина Андріївна –– кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики та теорії початкового навчання 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. 
Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Савка Віктор Євгенович – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного 

університету „Львівська політехніка”. 
Савойська Світлана Василівна – аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 
Савченко Лариса Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методики трудового 

навчання Криворізького державного педагогічного університету.  
Савчук Варфоломій Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри квантової макрофізики 

Дніпропетровського національного університету, заслужений працівник освіти України. 
Самарський Андрій Юрійович – аспірант кафедри філософії Національного аграрного університету. 
Санченко Анна Юріївна –– аспірантка відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства  Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України.  
Сахно Тамара Вікторівна – доктор хімічних наук, професор, старший науковий співробітник кафедри фізичної реабілітації та 

фізичного виховання соціально-гуманітарного факультету Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Сашин Дмитро Олександрович – провідний фахівець (юрисконсульт) юридичного відділу Національного університету 
державної податкової служби України. 

Святненко Анна Василівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 

Семашко Олександр Миколайович –– доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтва. 

Семенюк Валентина Володимирівна – директор Славутського обласного ліцею-інтернату Хмельницької області. 
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Семенюченко Олексій Валерійович – науковий співробітник відділу національної культури Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, член Національної спілки письменників України та Національної спілки кобзарів України. 

Сергієнко Сергій Іванович –– асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного технічного 
університету. 
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Сердюк Наталія Полікарпівна – завідувач сектору відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти. 

Середа Володимир Юрійович – кандидат фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи Луцького державного технічного університету. 

Сидоренко Валентина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя. 

Сидоренко Наталія Іванівна – старший викладач кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету. 

Сирбу Мар’яна Федосіївна – заступник директора з науково-методичної роботи Бендерської української гімназії № 3 ім. І.П. 
Котляревського, аспірантка національного педагогічного університету ім. М Драгоманова, м. Бендери (Придністров'я). 

Сирник Марко - директор Психологічно-педагогічного осередку у м.Валч (Польща). 
Сікорський Петро Іванович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з навчальної і наукової роботи 

Львівської філії Європейського університету, директор Вузлівського природничо-економічного ліцею. 
Сілевич Лілія Іванівна –– кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського медичного 

університету. 
Сіроштан Тетяна Василівна – асистент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету, 

аспірантка Запорізького національного університету. 
Скакальська Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін, проректор з виховної 

роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. 
Склярова Олена Михайлівна –- молодший науковий співробітник відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 

українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Скуратовська Ольга Віталіївна – викладач Уманського обласного музичного училища ім. П.Д.Демуцького. 
Смирнова Тетяна Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Бендерської української гімназії № 3 ім. І.П. 

Котляревського, аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, м. Бендери (Придністров'я). 
Сміх Світлана Володимирівна – викладач кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, вчитель українознавства.  
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Собко Інна Оттівна – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 

університету. 
Солдатенко Валерій Федорович –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних і 

теоретико-методологічних проблем українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  
Соляніченко Микола Олександрович – кандидат технічних наук, професор, директор Вінницького інституту Міжрегіональної 

академії управління персоналом. 
Сподін Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри  філософії наук Національного 

аграрного університету. 
Станівська Тамара Михайлівна – старший викладач кафедри «Українська та іноземні мови» Державного економіко-

технологічного університету транспорту. 
Старічнєва Віра Ігорівна – аспірантка Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
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Староста Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної та 

колоїдної хімії Ужгородського національного університету. 
Степаненко Михайло Борисович – кандидат мистецтвознавства, професор, професор Національної музичної академії 

України ім. П.І.Чайковського, народний артист України, член Національної спілки композиторів України. 
Супрун Аліна Григорівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Національного аграрного 

університету. 
Сушко Валентина Анатоліївна – завідувач відділу етнографії Харківського історичного музею. 
Тараненко Руслан Анатолійович – молодший науковий співробітник відділу картографічного моделювання розвитку і 

розміщення продуктивних сил України Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. 
Тарасенко Ольга Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та історичних дисциплін 

соціально-гуманітарного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. 
Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Терес Н. В. –  кандидат  історичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 
Терещенко Юрій Іванович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти Академії 

педагогічних наук України. 
Тетеріна-Блохин Дарина – доктор, професор, член-кореспондент УВАН, президент наукового німецько-українського 

товариства ім. Ю. Бойка-Блохина. 
Тимошенко Іван Іванович –  ректор Європейського університету.  
Тимошенко Олексій Анатолійович – асистент  кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 
Ткаченко Ольга Олександрівна – головний юрисконсульт Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України. 
Токар Леонід Кирилович  –– кандидат історичних наук, завідувач відділу історичних і теоретико-методологічних проблем 

українознавства  Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  
Толстокорова Аліса Валеріївна – кандидат філологічних  наук, доцент, Міжнародна організація «Школа рівних можливостей». 
Толстокорова Аліса Валеріївна – кандидат філологічних  наук, доцент, міжнародної організації «Школа рівних можливостей». 
Тополь Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 

соціальної роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Трачук Олексій Васильович – здобувач Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г.Сковороди, голова ОГ 

«Товариство Коло-Ра». 
Трофим'як Богдан Євстахійович –– доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії та методики 

викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Ульвак Валентина Василівна – заступник директора з організаційно-виховної роботи ЗОШ  № 9 м.Марганця 

Дніпропетровської обл. 
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Федоров Олександр Володимирович – старший викладач кафедри історії і теорії права Кіровоградського інституту 

регіонального управління та економіки. 
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4.17. Програма українознавчого наукового форуму 2008 р. 

 
Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут українознавства 
Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 

Київський міський будинок учителя 
Міжнародна наукова конференція 
УКРАЇНОЗНАВСТВО ХХІ ст.: 
НОВІ ВИМОГИ,  ПРОБЛЕМИ 
ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ 

ПРОГРАМА 
 

21–22 жовтня 2008 р. 
Київ, Будинок учителя 

1 
Міжнародна наукова конференція 
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"Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 
 

Обговорюється проблема 
 

Українознавство ХХІ ст.: 
нові вимоги,  проблеми та методологія розвитку 

 
21–22 жовтня 2008 р. 

 
Київ 

 
Адреса оргкомітету: 

01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІ українознавства. 
Телефони: (044)   (044) 236-01-28; 494-17-84; 

e-mail: info@rius.kiev.ua 
2 

ОРГКОМІТЕТ 
Міжнародної наукової конференції 

«Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку» 
Голова оргкомітету 
Кононенко Петро Петрович –– доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української 
Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов’янської академії, Української академії політичних наук, Української академії 
наук, Президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», директор Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України. 
Заступники 
Баканідзе Отар Акакійович –– доктор філологічних наук, професор, директор Інституту українознавства Тбіліського 
університету ім. Ш.Руставелі. 
Дробноход Микола Іванович –– доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи 

України, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Кононенко Тарас Петрович –– кандидат філософських наук, доцент, заступник директора Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, перший віце-президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство». 
Мельник Людмила Федорівна –– директор Київського міського будинку вчителя. 
Рильський Григорій Володимирович –– заступник директора з адміністративно-господарської роботи Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Токар Леонід Кирилович –– кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Федоренко Євген Васильович –– доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 

Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України. 
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Члени оргкомітету: 
Болюбаш Ярослав Якович –– директор Департаменту вищої школи МОН України. 
Боднар Валентина Володимирівна –– директор Української гімназії ім. І.Котляревського м. Бендери (Придністров’я ). 
Боєчко Василь Дмитрович –– начальник Управління з питань закордонного українства Міністерства закордонних справ 

України. 
Борисенко Валентина Кирилівна –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної 

культури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Варзар Тамара Михайлівна –– завідувач відділу інноваційних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства  МОН 

України.   
Ворончук Ірина Олексіївна –– кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Єрмоленко Світлана Яківна –– доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України.  
Ідзьо Віктор Святославович –– доктор історичних наук,  професор, ректор Українського університету в Москві, провідний 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (Москва, РФ). 
Істоміна Надія Михайлівна –– магістр освіти, вчений секретар Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Калакура Ярослав Степанович –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Касян Людмила Григорівна –– завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Кононенко Михайло Петрович –– старший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 

інституту українознавства  МОН України. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна –– завідувач відділу національної культури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, народна артистка України. 
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Крисаченко Валентин Семенович –– доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та геостратегії 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Лебединська Тетяна Миколаївна –– кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 
дорослих Російської академії освіти, член Національної спілки письменників України (Санкт-Петербург, РФ).  

Лукашенко Віктор Володимирович –– директор Кримської філії Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Мартинюк Анатолій Григорович –– керівник Центру «Українознавство» товариства «Знання» України. 
Мельниченко Оксана Андріївна –– завідувач відділу науково-технічної інформації Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Мінченко Тамара Антонівна –– методист з українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова обласного об’єднання «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, заслужений вчитель України. 
Наливайко Степан Іванович –– завідувач відділу порівняльних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Пасемко Іван Петрович –– завідувач відділу координації міжнародних зв’язків Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 



 232

Пономаренко Ангеліна Юріївна –– кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-
дослідного інституту українознавства  МОН України. 

Потапенко Людмила Григорівна –– заступник директора з економіки та фінансів, головний бухгалтер Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України. 

Руденко Наталія Іванівна –– директор Української гімназії у м. Сімферополі. 
Ренке Тетяна Леонідівна –– відповідальний секретар журналу «Українознавство» Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Свіженко Віктор Олексійович –– начальник Департаменту науково-технічного розвитку  Міністерства освіти і науки України. 
Сніжко Валерій Володимирович –– кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Стріха Максим Віталійович –– доктор фізико-математичних наук, заступник міністра науки і освіти України 

5 
Сухолиткий Омелян Степанович –– директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН 

України. 
Фігурний Юрій Степанович –– кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Хоменко Олександр Анатолійович –– завідувач відділу української літератури Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 
Чолану Людмила Василівна –– професор, завідувач кафедри української філології Бельцького державного університету 

(Молдова). 
Шкрібляк Петро Васильович –– директор філії «Верховина» Науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Ярошинський Олег Богданович –– кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Пленарне засідання 
(21 жовтня 2008 р.) 

Адреса:  вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок учителя, конференц- зал. 
9.00-10.00 –– реєстрація учасників конференції та перегляд фільму про діяльність колективу Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України. 
10.00-14.00 –– відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 15 хв.) 
14.00-15.00 – перерва 
15.00-19.00 – пленарне засідання 

Секційні засідання 
(22 жовтня 2008 р.) 

(9.00 – 15.00) 
Секція І. Історіографічні, філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні проблеми розвитку українознавства в 
ХХІ ст.  

Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, актова зала. 
Підсекція 1. Давні пам’ятки українознавства: сучасні підходи дослідження та інтерпретації. 

Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, бібліотека, кімната 103. 
Секція ІІ. Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні 

Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, відділ української етнології, 
кімната 215-217. 
Секція ІІІ. Українська мова в світоглядній та прагматичній проекціях українознавства 

Адреса: вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок учителя, молодіжний зал.  
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Секція ІV. Українознавство і розвиток національної культури 
Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, комп’ютерний клас, кімната 

410. 
Секція V. Українознавчі проблеми національного державотворення та побудови громадянського суспільства в Україні 

Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, музей, кімната 406. 
Секція VI. Українознавство в структурі та змісті національної освіти 

Адреса: вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок учителя, педагогічний музей. 
Секція VII. Природо-екологічна складова в самопізнанні й самотворенні українського народу 

Адреса: вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок учителя, читальний зал. 
Секція VIII. Українознавчі центри в Україні й за кордоном: нові рівні, форми взаємодії та шляхи інтеграції України до 
Євроатлантичного простору  

Адреса: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, вчена рада, кімната 205. 
Секція ІХ. Управління (організація і впровадження) науковими дослідженнями  

Адреса: вул. Володимирська, 57, Київський міський будинок вчителя, конференц-зал. 
13.00-14.00 –– перерва 
Пленарне засідання 
(22 жовтня 2008 р.) 

(16.00 – 18.00) 
Адреса: вул. Ісаакяна, 18, актова зала Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  

16.00-17.30 –– звіти секцій (виступи до 10 хв.) 
17.30-18.00 –– прийняття Ухвали конференції 

8 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(21  жовтня 2008 року) 

Адреса:  Київський міський будинок учителя 
(вул. Володимирська, 57) 

Головують: Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Свіженко В.О., Токар Л.К. 
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Президента України, Почесного Голови Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури Ющенка Віктора 
Андрійовича 

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 
Віце-прем’єр-міністра України Васюника Івана Васильовича 
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Міністра освіти і науки України Вакарчука Івана Олександровича 
Голови УВКР Павличка Дмитра Васильовича 
Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицького Василя 

Васильовича 
ДОПОВІДІ 
Кононенко Петро Петрович (Київ). Українознавство ХХІ століття: вимоги часу і проблеми методології. 
Ажнюк Богдан Миколайович (Київ). Етнокультурна демаркація кордонів як постколоніальний синдром. 
Баран Володимир Данилович (Київ). Українознавство й етногенез українського народу. 
Бача Юрій (Словаччина). Шляхи розв’язання національного питання української меншини в Словаччині з погляду її 

представника. 
Боєчко Василь Дмитрович (Київ). Проблеми зв’язків України із закордонними українцями.  
Дробноход Микола Іванович (Київ). Національне в українському державотворенні. 
Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Українознавчий аспект у різних галузях української лінгвістики. 
Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Шляхи розвитку українознавства в РФ. 
Калакура Ярослав Степанович (Київ). Історіографічне та джерельне підґрунтя новітнього українознавства. 
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Кононенко Тарас Петрович (Київ). Коли ж постає вчений? Освіта науковців у законодавчому полі України. 
Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Національна парадигма для українства. 
Куєвда Володимир Терентійович (Київ). Національне самопізнання як методологічна проблема. 
Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, РФ). Формування українського інформаційного простору в Санкт-

Петербурзі (РФ).  
Мацюк Галина Петрівна (Львів). Українська соціолінгвістична традиція. 
Мокрий Володимир (Польща). Розвиток мовно-культурної сфери життя українців в умовах діаспори. 
Набруско Віктор Іванович (Київ). Інформаційний простір у системі самопізнання й самореалізації українського народу. 
Недюха Микола Петрович (Київ). Ризики сучасного освітнього простору України. 
Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ).  З досвіду наукових українознавчих досліджень та викладання 

українознавства в Бєлгородському державному педагогічному університеті . 
Сікорський Петро Іванович (Львів). Українознавство як інтегративний навчальний предмет у формуванні світогляду 

громадянина України. 
Сніжко Валерій Володимирович (Київ). Природне право в становленні та розвитку українського народу.   
Стріха Максим Віталійович (Київ). Місце і роль вітчизняної науки та науково-педагогічних кадрів у забезпеченні інноваційного 

гуманітарного розвитку України. 
Токар Леонід Кирилович (Київ). Нові тенденції в суспільних процесах на початку ХХІ ст. та їх осмислення в українознавчих 

дослідженнях. 
Шевченко Василь Григорович (Київ). Сучасний стан та перспективи розвитку українського книговидання. 
Філіпчук Георгій Георгійович (Київ). Формування екологічної культури учнівської та студентської молоді як визначальний 

чинник становлення їхньої громадянськості.   
Цимбалюк Василь Іванович (Сквира). Принципи творення програм і підручників з українознавства. 
Чолану Людмила Василівна (м. Бельці, Молдова). Українознавчий аспект формування свідомості етнічних українців –– учнів 

та студентів Молдови. 
10 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(22 жовтня 2008 року) 

Секція І 
ІСТОРІОГРАФІЧНІ, ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
Головують: Токар Л.К., Солдатенко В.Ф., Гомотюк О.Є. 
Секретар:    Краснодемська І.Й. 
Доповіді та повідомлення 
Білик Надія Іванівна (Тернопіль). Діяльність З. Кузелі у проекті українознавства. 
Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Початки формування українознавства як системи наукових інтегративних знань у 

кінці ХІХ –– поч. ХХ ст.: історіографія процесу. 
Гонтар Тетяна Миколаївна (Тернопіль). Формування образу української нації в наукових дослідженнях початку ХХІ ст. 
Горбань Тетяна Юріївна (Київ). Формування ідейних основ української політичної правосуб’єктності в кінці ХІХ –– поч. ХХ ст. в 

сучасних українознавчих дослідженнях. 
Гордієнко Михайло Григорович (Ірпінь). Політична суб’єктність індивідів у національно-державному вимірі. 
Дяків Роман Степанович (Київ). Формування національної самосвідомості у студентів мистецьких навчальних закладів. 
Єрмашов Тарас Васильович (Київ). Теоретико-методологічні проблеми українознавства в працях С.Єфремова та їх 

застосування у новітньому українознавстві. 
Кизименко Ірина Олексіївна (Київ). Суспільно-політичні рухи в Україні в 90-ті рр. ХХ ст.: Історіографія проблесми. 
Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ.) Дослідження питань теорії та методології українознавства вченими української 

діаспори (20–60-ті рр. ХХ ст.). 
Кучеренко Світлана Володимирівна (Одеса). Методологія українознавства у викладанні гуманітарних дисциплін. 
Маключенко Володимир Іванович (Острог). Проблема походження і розвитку українського народу в працях українських 

істориків ІІ пол. ХІХ––ХХ ст.  
11 

Мушинський Володимир Іванович (Київ). Теоретико-методологічні проблеми українознавства в дослідженнях науковців НДІУ 
МОН України. 

Наливайко Сергій Степанович (Київ). «Хозарська проблема» в історіографії новітнього українознавства. 
Нападиста Валентина Григорівна (Київ). Етичні ідеї в історико-філософському українознавстві другої половини ХІХ –– поч. ХХ 

ст. 
Обушний Микола Іванович, Воропаєва Тетяна Сергіївна, Мостяєв Олександр Іванович (Київ). Теоретико-методологічні 

засади сучасного українознавства. 
Патлайчук Оксана Віталіївна (Миколаїв). Відродження природно-правових поглядів на характер буття українського народу в 

філософії кінця ХІХ –– початку ХХ ст. 
Петровський Олександр Іванович (Київ). Проблеми національної історіографії на Міжнародних конгресах україністів. 
Печеранський Ігор Петрович (Київ). Філософія новітніх українознавчих досліджень. 
Піскун Валентина Миколаївна (Київ). До дискусії про етапи розвитку українознавства. 
Понур Юрій Сергійович (Київ). Національні інтереси як визначальний чинник самоідентифікації українського народу. 
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Скакун Ігор Опанасович (Чернівці). Філософія антропоцентризму в контексті гуманітарного розвитку України. 
Скрипник Олена (Київ). Проблема самопізнання й самотворення  українського народу в спадщині Володимира Винниченка. 
Солдатенко Валерій Федорович (Київ). Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917–

1920-х рр. в Україні.  
Терлецька Ірина Владиславівна (Київ). Сталінізм в Україні: історіографічне осмислення трагедії українського народу (1991–

2008 рр.). 
Тимошик Микола Степанович (Київ). Українознавчий спадок І. Огієнка в започаткуванні нових підходів у науці самопізнання й 

самотворення українського народу. 
Федоренко Олександр Анатолійович (Київ). Проблеми геополітики в дослідженнях українознавців ХХ –– початку ХХІ ст. (до 

історіографії проблеми). 
Чупира Володимир Володимирович (Хмельницький). Періодизація етнонаціогенезу українців: історичний досвід та 

проблеми сьогодення.  
Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавчі дослідження на сторінках «Збірника наукових праць Науково-дослідного 

інституту українознавства».  
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Підсекція 1. Давні пам’ятки українознавства: сучасні підходи дослідження та інтерпретації 
Головують: Ворончук І.О. 
Секретар:    Чубик Ю.І. 
Баран Оксана Ярославівна (Івано-Франківськ). Українознавчі студії галицької сільської інтелігенції (кінець ХІХ –– 30-ті рр. ХХ 

ст.). 
Білоус Наталія Олексіївна (Київ). Привілеї міста Києва  ХV –– першої половини XVII ст. Українознавчий та джерелознавчий 

аспекти. 
Боян Світлана Петрівна (Івано-Франківськ). Календарна обрядовість бойків у дослідженнях українознавців (до історіографії 

проблеми). 
Висотін Микола Борисович (Київ). Доля мирного населення Волині в роки Хмельниччини (за документальними пам’ятками 

українознавства). 
Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Українська родина ХVI–XVII ст. Стан і перспективи дослідження з погляду українознавства.  
Каліщук Оксана Миколаївна (Луцьк). Українознавчі дослідження на Волині: історичний досвід та проблеми сьогодення (з 

досвіду Інституту дослідів Волині). 
Петрикова Валентина Теодорівна (Харків). Історичні джерела наукового краєзнавства як формоутворюючий чинник 

сучасного українознавства (на прикладі Слобідської України ХІХ ст.). 
Сафокіна Ольга Леонтіївна (Київ). Українознавство як критерій перегляду стереотипних поглядів на українське селянство 

ХVI–XVII ст. (на матеріалах підручників з історії ВИШів). 
Чубик Юлія Ігорівна (Київ). Повсякденність як невід’ємна частина українознавчих досліджень (на прикладі вбрання волинської 

шляхти ХVI –– першої половини XVII ст.). 
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Cекція ІІ 
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ПРОБЛЕМИ ЕТНОНАЦІОГЕНЕЗУ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Головують: Баран В.Д., Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. 
Секретарі:   Лебедєва О.В., Шостак М.В. 
Доповіді та повідомлення 
Андрушко Володимир Тимофійович (Львів). Етнопсихологічні риси українців. 
Висовень Оксана Іванівна (Переяслав-Хмельницький). Проблеми дослідження етнонаціогенезу на початку ХХІ ст. 
Власюк Ігор Миколайович (Житомир). Сучасні дослідження етнічних процесів у незалежній Україні. 
Єщенко Марина Юріївна (Київ). Символіка кольору в новелістиці М. Хвильового як відображення етнічного архетипічного 

пласту українського народу. 
Завгородній Юрій Юрійович (Київ). Філософське осмислення українського етнонаціогенезу. 
Іванець Андрій Валерійович (Сімферополь). Партнерство українців і кримських татар у 1917 році: досвід та уроки взаємодії. 
Красножон Неоніла Григорівна (Переяслав-Хмельницький). Роль українознавства в дослідженні етнічної історії українського 

народу: проблеми денаціоналізації і русифікації національних меншин у 40-50-х рр. ХХ ст. 
Кузьменко Аліна Вікторівна (Переяслав-Хмельницький). Освіта національних меншин Київщини у ХХ ст. 
Лебедєва Ольга Владиславівна (Київ). Проблема українського етногенезу в вітчизняній історіографії ХХ–ХХІ ст. 
Левітас Фелікс Львович, Котюк Віктор Олександрович (Київ). Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-

демократичної революції 1917–1920: історичний досвід і сучасність. 
Медвідь Ольга Степанівна (Дрогобич). До проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні: без комплексу меншовартості. 
Нечепа Василь Григорович (Київ). Кобзарська пісня у відтворенні особливостей українського етнонаціогенезу. 

14 
Огірко Олег Васильович (Львів). Господарська діяльність, суспільне життя як складники цивілізаційного поступу українського 

народу. 
Омельчук Володимир Васильович (Київ). Інтеграція кримських татар в єдиний гуманітарний простір України. 
Онищук Віталій Михайлович (Одеса). Соціальний статус етнічних груп в Україні. 
Оренштейн Євгеній Георгійович (Кременчук). Німецькі поселення на півдні України в поліетнічному оточенні: досвід 

соціально-економічного розвитку в кінці ХІХ- поч. ХХ ст.  
Савойська Світлана Василівна (Київ). Проблема українського русинства в контексті пошуку шляхів та засобів зміцнення 

єдності українського народу.  
Сацький Павло Вікторович (Київ). Проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні в контексті міжнародно-правових відносин.  
Скляр Володимир Миколайович (Харків). Проблеми відповідності етнічного складу населення та освітніх закладів у сучасній 

Україні: (українознавчий вимір). 
Ушакова Світлана (Тернопіль). Роль Степана Качали в дослідженні національного відродження на українських землях. 
Фігурний Юрій Степанович (Київ). Проблеми дослідження етнічної історії в контексті українознавства. 
Ханас Ірина Зеновіївна (м. Городок, Львівська обл.). Українські традиції при номінації особи у християнській практиці. 
Хмельницька Людмила Василівна (Переяслав-Хмельницький). Стан та проблеми вивчення етнічних процесів в Україні в 

другій половині ХХ ст. –– поч. ХХІ ст. 
Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг). Формування стратегії рееміграції в умовах політичної та економічної кризи в 

Україні. 
Чирков Олег Адольфович (Київ). Значення загальних рис сучасної етнічної будови української людності в 

загальноісторичному розвитку української нації. 
Шостак Маргарита Василівна (Київ). Основні концепції походження Києво-Руської держави в українській історіографії ХХ ст. 
Щербак Надія Олександрівна (Київ). Міжетнічні проблеми на українських землях в працях Івана Лисяка-Рудницького. 
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Ятищук Оксана Василівна (Тернопіль). Проблеми етнографічного дослідження Слобожанщини кінця ХVIII –– поч. ХХ ст. 
Ятченко Володимир Федорович (Київ). Ментальність українського народу: особливості дослідження проблеми на сучасному 

етапі. 
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Секція ІІІ 
УКРАЇНСЬКА МОВА В СВІТОГЛЯДНІЙ ТА ПРАГМАТИЧНІЙ ПРОЕКЦІЯХ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Головують: Єрмоленко С.Я., Ажнюк Б.М., Пономаренко А.Ю. 
Секретарі:  Кравченко О.В., Безсмертна Н.С., Карпенко Н.С. 
Доповіді та повідомлення 
Алексєєва Вікторія Вікторівна (Дніпропетровськ). Мовний режим у школах м. Дніпропетровська. 
Алієва Людмила Олександрівна (Київ). Роль української мови у формуванні світогляду студентства. 
Базель Людмила Олександрівна (Глухів). Українознавчий аспект мистецтва слова. 
Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Проблема висвітлення національної ідеї в Інтернет-комунікативному середовищі: 

філософсько-мовний аспект. 
Бублейник Людмила Василівна (Луцьк). Образ слова в ліриці Ліни Костенко. 
Волошина Ганна Анатоліївна (Черкаси). Мовне питання в періодиці 90-х рр. ХХ ст. 
Гайович Галина Василівна (Київ). Мовлення, мислення та дія в житті сучасного українця. 
Гнатюк Лідія Павлівна (Боярка). Українська мова очима сучасних західноєвропейських лінгвістів. 
Гривко Антоніна Вікторівна (Київ). Мова шкільних підручників як актуальна проблема української лінгводидактики. 
Демчук Леся Романівна (Броди Львівської обл). Мова як національна ознака. 
Задорожний Василь Богданович (Київ). Про позамовну дійсність деяких лексикографічних явищ. 
Зіневич Людмила Василівна, Красавіна Валентина Василівна (Чернігів). Мовна освіта в економічних ВНЗ: новий галузевий 

стандарт і старі проблеми. 
Карпенко Наталія Сергіївна (Київ). Роль мови в системі чинників консолідації суспільства. 
Касян Людмила Григорівна (Київ). Відображення лінгвокультурної ситуації першої половини ХХ століття у прозових творах Б. 

Антоненка-Давидовича. 
Клименко Надія Михайлівна (Київ). Архетипи в дослідженнях етнолінгвістів. 
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Кравченко Оксана Василівна (Київ). Українська мова в системі науки та освіти Східної української діаспори. 
Кушнірова Лариса Василівна (Суми). Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В. І. Масальського. 
Литвинюк Ольга Іванівна (Дніпропетровськ). Українська мова як іноземна: філософія, теорія, практика. 
Мацюк Галина Петрівна (Львів). Українознавчий зміст категорії «свідомий вплив на розвиток мови». 
Мержиєвська Галина Федорівна (Одеса). Дотримання норм української мови як показник мовної культури сучасного фахівця. 
Наливайко Степан Іванович (Київ). Давньоукраїнські мовні форми як відбиття основоположних світоглядних та морально-

етичних засад народу. 
Паламар Лариса Максимівна (Київ). Перспективні шляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних 

закладах. 
Передрієнко Віталій Аркадійович (Київ). Живомовні процеси в Гетьманщині кінця ХVII–XVIII ст. (за пам’ятками ділового 

стилю). 
Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення. 
Пономаренко Любомир Петрович (Київ). Переваги й труднощі у проведенні Інтернет-олімпіади з українознавства. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич). Лінгвонаціологія як інтегральний складник українознавства 

(концентр «Україна – мова»). 
Рогоза Олександр Миколайович (Богодухів). Україномовна політика земських управ кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Україні в 

контексті сучасного національного світогляду. 
Семеног Олена Миколаївна (Київ). Обрядові побажання Сумщини: етнолінгвістичний аспект. 
Терещенко Володимир Васильович (Київ). Мова і буття у філософському спадку Г. Сковороди. 
Терещенко Любов Яківна, Бондарець Олена Віталіївна (Харків). Формування мовної компетенції в професійному 

спілкуванні як складова виховання національної гуманітарно-технічної еліти. 
Цимбалюк Василь Іванович (Сквира). Мова як генетичний код народу. 
Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Українська наукова мова в Інтернеті. 
Чмільова Світлана Віталіївна (Черкаси). Освітньо-культурні комплекси на Черкащині і проблеми мовної освіти. 
Шляхова Валентина Володимирівна (Черкаси). Українознавче наповнення нового покоління підручників з рідної мови. 
Шутак Лариса Богданівна, Собко Інна Оттівна (Чернівці). Мовний фактор у розбудові Української держави. 
Щербачук Лідія Федорівна (Сімферополь). Декодування української фразеології в процесі вивчення української мови як 

елемент соціокультурної компетенції. 
17 

Секція ІV 
УКРАЇНОЗНАВСТВО І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

Головують: Борисенко В.К., Коротя-Ковальська В.П. 
Секретарі:  Бурковська Л.В., Горенко Л.І. 
Доповіді та повідомлення 
Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Роль українознавства у відродженні національної культури.  
Борисенко Мирослав Володимирович (Київ). Антропологія українського міста 20–30-х рр. ХХ ст. 
Борщевич Володимир Трохимович (Рівне). Українська церква в роки Другої світової війни у концепції професора 

Манітобського університету отця доктора Тимофія Міненка. 
Брюховецька Лариса Іванівна (Київ).  Україна ХХ ст. у документальному кіно. 
Бурковська Любов Володимирівна (Київ). Рослинні мотиви як важливий компонент українського ікономалярства. 
Вакульчук Ольга Анатоліївна (Київ). Українські нотні видання 20–30-х рр. ХХ ст. як джерельна база дослідження історії 

національної музичної культури. 
Гайда Лариса Анатоліївна (Кіровоград). Музеї при навчальних закладах у структурі національної освіти та виховання: 

історико-регіональний вимір. 
Горенко Лариса Іванівна (Київ). Українське культурознавство як наука та навчальна дисципліна. 
Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі 

(друга половина 40-х –– початок 60-х рр. ХХ ст.). 
Дрогобицький Ігор Іванович (Івано-Франківськ). Національний компонент культурно-освітньої діяльності представників 

гімназії св. Василія Великого: минуле підґрунтя сучасності. 
Зуляк Іван Степанович (Тернопіль). Українознавство в системі культурно-освітньої діяльності «Просвіти» в Західній Україні у 

міжвоєнний період.  
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Калашнікова Вікторія Євгеніївна (Донецьк). Втрата історико-культурних цінностей в роки війни та її наслідки для сучасної 
України (на прикладі східних областей).  

18 
Кантемирова Руслана Михайлівна (Кременчук). Природні ресурси Полтавщини як фактор становлення розвитку кустарних 

народних промислів.  
Карась Ганна Василівна (Івано-Франківськ). Українознавчі інституції західної діаспори як чинник збереження національної 

музичної  культури. 
Князєва Тетяна Миколаївна (Маріуполь). Етнонаціональна культура в контексті методологічних досліджень українознавства. 
Коновець Олександр Федорович (Київ). Проблеми формування культурно-інформаційного простору в сучасній Україні. 
Конончук Тетяна Іванівна (Київ). Методологічні підходи вивчення творчості Богдана Певного. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (Київ). Українознавчі духовні цінності у формуванні здорового способу життя 

дитини. 
Лєдовська Неллі Тимофіївна (Київ). Сучасні проблеми української реклами. 
Ліфінцев Сергій Миколайович (Київ). Національні ознаки української реклами з підстав сучасного українознавства. 
Логінський Ярослав Володимирович (Київ). Українознавчі аспекти минулого і сучасного українського сакрального мистецтва. 
Любарська Людмила Валентинівна (Київ). Українознавчі засади історії української літератури Дмитра Чижевського. 
Мокренко Анатолій Юрійович (Київ). Українознавство в системі закладів культури України на поч. ХХІ ст. 
Пащенко Юрій Григорович (Київ). Правова культура громадянина України як соціальний феномен.   
Пилипенко Валентина Юхимівна, Стьопін Анатолій Опанасович (Одеса). Українська культура у вимірах сучасності: 

історико-синергетичний підхід. 
Пітякова Тетяна Степанівна (Київ). Поєднання традиціоналізму та новаційності як перспектива гармонійного розвитку 

культури.  
Плачинда Сергій Петрович (Київ). Олександр Чертков як українознавець. 
Погребенник Володимир Федорович (Київ). Українознавчі осяги Зенона Кузелі при вирішенні проблем сучасної науки. 
Поліщук Ярослав Олексійович (Польща, Краків). Проблеми духовної емансипації у постколоніальну добу: роздуми про героя 

сучасної української літератури.  
Рева Лариса Григорівна (Київ). Історична доля українського народу в художній літературі. 
Семенюченко Олексій Валерійович (Київ). Категорія «світогляд» як об’єкт  українознавчого дослідження. 

19 
Соколова Катерина Олександрівна (Київ). Роль українського театру у виробленні навичок самопізнання та 

самовдосконалення молоді України. 
Соколовська Клара Михайлівна (Київ). Регіональні особливості в культурі й  побуті сучасних українців. 
Сушко Валентина Анатоліївна (Харків). Християнський аспект української традиційної культури. 
Харченко Андріан Павлович (Київ). Національні ознаки художнього оформлення оправ напристольних євангелій української 

православної церкви.   
Ціпко Анатолій Валентинович (Київ). Культуротворення в системі українознавства: схема концептуалізації. 
Чуприна Василь Васильович (Київ). Рекламний досвід давніх цивілізацій у сучасній українській культурі. 
Шептицька Тетяна Леонідівна (Київ). Українське художнє слово як чинник національної ідентичності. 
Яблонська Галина Гілярівна (Київ). Вплив мистецтва на формування свідомості людини. Українознавчий аспект. 
Якубова Тетяна Анатоліївна (Київ). Виховна функція історико-культурних фондів НБУВ (за матеріалами (XVII–XVIII ст.). 

20 
Секція V 
УКРАЇНОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

В УКРАЇНІ 
Головують: Бевз Т.А., Калакура Я.С., Обушний М.І. 
Секретарі:  Губський С.І., Лазарєва В.Т. 
Доповіді та повідомлення 
Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Порівняльний аналіз ідеї громадянського суспільства у спадщині М. Драгоманова і С. 

Подолинського. 
Бондар С. В. (Київ). Соціальна відповідальність як фактор становлення громадянського суспільства в Україні. 
Воронянський Олександр Володимирович (Харків). Економічна політика –– складова національного державотворення: 

історія та сучасність в українознавчому вимірі. 
Голинська Христина Олегівна (Київ). Політична відповідальність як чинник формування громадянського суспільства. 
Губський Сергій Іванович (Київ). Досвід та уроки діяльності громадянських інститутів у період української національно-

демократичної революції (1917–1920 рр.) та його значення у побудові громадянського суспільства в незалежній Україні. 
Гулєвата Наталія Григорівна (Київ). Предмет законодавства: українські концептуальні виміри. 
Дерев’янко Тетяна Миколаївна (Київ). Морально-етичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. 
Довбня Віктор Миколайович (Чернігів). Проблема свободи людини в творчості Григорія Ващенка. 
Дух Людмила Іванівна (Харків). Особливості становлення громадянського суспільства в Україні. 
Зеленько Галина Іванівна (Київ). Проблеми взаємовпливів та взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства в незалежній Україні. 
Калмикова Галина Андріївна (Київ). Взаємозв’язок культури з демократичним  урядуванням в Україні. 
Карлова Валентина Володимирівна (Київ). Національна свідомість у системі українського державотворення. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Проблема етнонаціональної єдності українського народу в творчості П. Куліша (до 

історіографії досліджень). 
21 

Лук’яненко Ольга Миколаївна (Київ). Інформаційна політика України: проблеми взаємодії суспільства і влади. 
Луценко Анатолій Васильович (Київ). Геополітична освіта в громадянському суспільстві. 
Микитенко Вікторія Володимирівна (Київ). Розвиток продуктивних сил України  як визначальний чинник утвердження її 

незалежності.  
Мяло Павло Іванович (Запоріжжя). Досвід розбудови української державності у 1917–1919 рр.: вибір між двома 

альтернативами. 
Надольний Іван Федотович (Київ). Національна самосвідомість як визначальний чинник побудови громадянського суспільства 

в Україні. 
Пірен Марія Іванівна (Київ). Соціально-культурні аспекти в діяльності українського політикуму. 
Савранська Галина Миколаївна (Київ). Етика бізнесу в громадянському суспільстві України.  
Санченко Анна Юріївна (Київ). Консолідаційні процеси в українському суспільстві в добу незалежності. 
Старічнєва Віра Ігорівна (Київ). Українізація 20-х років в УСРР та її вплив на реалізацію концепції побудови 

багатонаціональної держави. 
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Терес Наталія Володимирівна (Київ). Український фактор у радянському державотворенні ІІ-ї пол. ХХ ст. в оцінці української і 
зарубіжної історіографії. 

Ткаченко Ірина Вікторівна (Суми). Українознавчі проблеми в дослідженнях соціально-економічного розвитку Сумщини (20-ті 
рр. ХХ ст.). 

Турпак Надія Василівна (Київ). Гармонізація відносин в українському суспільстві: природо-соціальні виміри. 
Цицалюк Надія Митрофанівна (Харків). Українознавство як фундамент розвитку світоглядних засад українського суспільства 

ХХІ ст. 
Хаустова Ольга Вадимівна (Харків). Досвід благодійної діяльності на території Харківщини на поч. ХХ ст. 
Чумак Анна Леонідівна (Київ). Етичні засади побудови громадянського суспільства. 
Шевченко Микола Миколайович (Київ). Соціальна інформатика як ресурс розвитку громадянського суспільства. 

22 
Секція VI 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СТРУКТУРІ ТА ЗМІСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Головують: Дробноход М.І., Касян Л.Г. 
Секретарі:    Нестеренко Л.О., Фєсік О.І.  
Доповіді та повідомлення: 
Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в 

ДАЖКГ. 
Архипова Людмила Євгеніївна (Київ). Українознавство і формування особистості учня середньої школи. 
Бєлова Людмила Володимирівна (Київ). Менеджмент у формуванні та розвитку освітнього простору України. 
Бєлова Ірина Іванівна (Кременець). Культурно-освітня діяльність Волинської гімназії ХІХ ст. 
Бохан Аліна Василівна (Київ). Формування екологічного світогляду в системі української освіти. 
Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква). Формування здорової творчої особистості громадянина України –– носія 

національних цінностей. 
Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Формування сучасної системи виховання учнів у загальноосвітній школі.  
Глєбова Тамара Вікторівна (Київ). Проблема співвіднесення національного досвіду з європейськими стандартами при 

входженні України в Болонський процес. 
Головай Ірина Андріївна (Київ). Урок українознавства ХХІ століття. 
Голубкова Ганна Сергіївна (Київ).  Педагогічна етика в системі національної освіти. 
Дєніжна Світлана Олександрівна (Ірпінь). Проблеми української освіти в умовах інтеграції в світовий освітній простір. 
Дюмін Олексій Захарович (Харків). Особливості формування національної самосвідомості студента при вивченні 

українознавчих дисциплін на Слобожанщині. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна (Київ). Українознавство як теоретико-методологічне підґрунтя оновлення національної системи 

освіти. 
Іваницька Світлана Григорівна (Запоріжжя). Українознавчі дисципліни у вирішенні завдань професійної підготовки майбутніх 

економістів і менеджерів. 
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Калінічева Галина Іванівна (Київ). Проблема збереження національних педагогічних традицій у процесі входження системи 
вищої освіти України до європейського освітнього простору. 

Каріх Ігор Володимирович (Київ). Гуманітарна освіта в системі національної безпеки: соціально-природничий аспект. 
Касян Людмила Григорівна (Київ). Програмне забезпечення курсу українознавства для дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
Клименко Нінель Павлівна (Київ). З досвіду педагогічної діяльності Івана Крип’якевича в поширенні знань про Україну й 

українство. 
Ковпік Світлана Іванівна (Кривий Ріг). Проблеми викладання українознавства в ЗОШ. 
Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці). Традиційна календарна обрядовість українців у системі національного 

виховання і освіти. 
Козілецька Тетяна Федорівна (Біла Церква). Морально-правове виховання молодших школярів засобами українознавства. 
Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг).  Новий підхід і нові завдання вивчення української літератури у ВНЗ. 
Красюк Галина Олександрівна (Київ). Українознавство в структурі освіти м. Києва. 
Лавренчук Тетяна Семенівна (Київ). Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках українознавства. 
Магазинщикова Ірина Петрівна, Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Світоглядно-культурологічні аспекти екологізації освіти у 

вищій школі. 
Матвієнко Петро Володимирович (Харків). Проблеми пребудови вітчизняної освіти в умовах переходу українських вищих 

навчальних закладів до ринкової економіки. 
Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Історія України в системі національного виховання. 
Михайленко Ольга Петрівна (Біла Церква). Інноваційні пошуки в навчально-виховній діяльності.  
Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці) Євроінтеграційна проблематика на уроках українознавства. 
Нестеренко Лідія Олександрівна (Київ). Українознавство і формування національних ідеалів та ціннісних орієнтирів учнівської 

молоді. 
Ніколенко Лідія Тимофіївна (Київ). Розвиток україномовної компетенції вчителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 
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Паращенко Людмила Іванівна (Київ). Українознавство як складник компетентнісно-орієнтованого навчання в процесі 
реформування освіти в Україні. 

Руденко Василь Юрійович (Київ). Колегія Павла Галагана як українська школа-родина. 
Руденко Наталія Іванівна (Сімферополь). Досвід та проблеми діяльності україномовного загальноосвітнього закладу в 

Автономній Республіці Крим. 
Сидоренко Микола Миколайович, Троянський Володимир Андрійович (Чернівці). Проблеми гуманітарної освіти в 

сучасних навчальних закладах.  
Скакальська Ірина Богданівна (Кременець). Роль української освітянської інтелігенції Волині у підготовці кадрів та 

формуванні державницької еліти народу першої половини ХХ ст.   
Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). Українознавство у початковій школі м. Івано-Франківська. 
Сова Маргарита Олександрівна (Ірпінь). Інновації як чинник модернізації вищої освіти в Україні. 
Соколова Любов Степанівна (Одеса). Виховання національної свідомості студентів засобами українознавства. 
Уварова Олена Олександрівна (Одеса). Досвід викладання українознавчих дисциплін іноземним студентам: проблеми та 

досягнення. 
Федотова Оксана Олегівна (Київ). Формування життєвих навичок і вмінь учнів засобами українознавства. 
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Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Значення взаємодії сім’ї та навчального закладу в процесі творення української національної 
школи. 

Фролова Ольга Євгеніївна (Чернігів). Науково-педагогічна спадщина С. Русової та сьогодення.  
Циганок Надія Іванівна (Київ). Формування мовленнєвої фахової компетентності в контексті підготовки слухачів вищих 

військових навчальних закладів. 
Швець Галина Леонідівна (Володарськ-Волинський, Житомирська область). Навчання історії в школі –– органічна 

складова національного виховання. 
Яценко Світлана Вікторівна (Київ). Просвітницька діяльність М.Драгоманова. 
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Секція VII 

ПРИРОДО-ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В САМОПІЗНАННІ Й САМОТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
Головують: Сніжко В.В., Зеленчук І.М. 
Секретарі:   Отрошко Л.Г., Присяжна Т.М. 

Доповіді та повідомлення 
Зеленчук Іван Михайлович (Верховина). Українознавча експедиція «Скеля Писаний Камінь у Покутських Карпатах». 
Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Вплив гірських природо-кліматичних умов Українських Карпат на формування 

етносоціальної системи Гуцульщини». 
Івахненко Тамара Павлівна (Київ). Формування екологічної культури як складової життєвої творчості молоді. 
Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство в наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України.  
Кононенко Михайло Петрович (Київ). Творення образу України через соціоприродне довкілля. 
Лавренчук Інна Іванівна (Київ). Природо-естетична концепція як джерело моделі виховання (на матеріалах твору Т. Шевченка 

«Музикант»). 
Максименко Ольга Олександрівна (Київ). До питання про екологічну складову ментальності українського етносу. 
Мельник Тамара Валентинівна (Севастополь). Концепт рідної землі в інфосфері Севастополя. 
Новосад Світлана Олександрівна (Київ). Значення природних та міфологічних складників у самопізнанні й самотворенні 

українського народу. 
Отрошко Любов Григорівна (Київ). Українські природні символи як складова етнічної картину світу. 
Охріменко Юрій Аврамович (Київ). З досвіду вивчення екологічних питань у  процесі викладання курсу «Концепції сучасного 

природознавства» в Національному транспортному університеті. 
Пешко Світлана Євгеніївна (Київ). Особливості формування екологічної культури учнівської молоді. 
Потапова Лідія Борисівна (Чернівці). Екологічні реалії українського буття. 
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Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Національне природне довкілля як українознавча складова освітньо-виховного процесу. 
Рибарук Оксана Іванівна (Верховина). Образ природи Українських Карпат в творчості гуцулки Параски Плитки-Горицвіт. 
Соколовська Галина  Миколаївна (Одеса). Довкілля і духовний світ українців. 
Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Діалектика взаємодії натурфілософського та історичного дискурсів в українознавчій 

концепції Валерія Сніжка. 
Чапцева Олеся Василівна (Київ). Природні та культурно-історичні особливості формування українського національного 

характеру. 
Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Українська земля, її природо-ландшафтні й кліматичні особливості –– важливий 

чинник розвитку українського народу та збереження його історико-культурної спадщини. 
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Секція VIII 
УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ:НОВІ РІВНІ, ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ДО ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ 
Головують: Пасемко І. П., Ключковська І. М. 
Секретарі:   Петриченко К. В., Ясько Р. О. 
Доповіді та повідомлення: 
Боднар Валентина Володимирівна (м. Бендери, Придністров'я). Вплив суспільно-політичних процесів у Придністровському 

регіоні на самоідентифікацію української спільноти.  
Боднар Володимир Лукич (Київ). Законодавчо-правова база розвитку освіти українською мовою у Придністров’ї. 
Боднарчук Юлія Юріївна (Тернопіль). Рееміграція зі східних областей населення, депортованого з Польщі у 1944–1946 рр. та 

її значення.  
Гаврилюк Алла Михайлівна (Київ). Туристичні інформаційні центри як осередки поширення знань про Україну та її народ. 
Гальчинський Володимир Леонідович (Київ). Українці в Аргентині (друга пол. ХХ ст.). 
Гоян Ярема Петрович (Київ). Українську дитячу книжку дітям етнічних українців у діаспорі. 
Гумницька Наталія Олексіївна (м. Львів). Центр українства у Гарварді: концепція та історіософія діяльності.  
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна (Київ). Союз русинів-українців у Словацькій  республіці: важливи етапи та проблеми 

діяльності. 
Джердж Сергій Федорович (Київ). Організація інформаційно-просвітницької діяльності з питань євроатлантичної інтеграції в 

регіонах України.. 
Дякова Олена Валеріївна (Київ). Роль освітньо-наукових закладів у збереженні ідентичності української діаспори 

західноєвропейських країн.  
Єрмашов Тарас Васильович (Київ). Україна–Європа: історія та сучасність. 
Заячук Юлія Дмитрівна (Львів). Канада й Україна: діалог у сфері вищої українознавчої освіти. 
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Ідзьо Віктор Святославович (Москва, Росія). «Українська  Історична газета Росії» ––  орган Українського історичного клубу 

міста Москви та її роль у поширенні знань про Україну й українство. 
Калакура Олег Ярославович (Київ). Участь національних меншин в євроатлантичних процесах України. 
Кліш Андрій Богданович (Тернопіль). До питання утворення українського університету у Львові (з епістолярної спадщини 

Кирила Студинського та Йозефа Лося). 
Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну в європейській 

спільноті. 
Кравченко Лідія (Рига, Латвія). Перша українська середня школа у Ризі з українською мовою навчання: її становлення, 

здобутки та проблеми. 
Лучканин Сергій Мирославович (Київ). Українознавчі студії професора КНУ імені Тараса Шевченка Станіслава Семчинського. 
Мусієнко Ірина Володимирівна (Харків). Німецькомовне українознавство: проблеми становлення та перспективи розвитку. 
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Нестеренко Ольга Петрівна (Придністров’я, Бендери). Розвиток національної школи у Придністров’ї: соціально-історичний 
аспект.  

Онаць Олена Миколаївна (Київ). Роль Асоціації керівників шкіл України у формуванні суспільної думки щодо входження 
України у Європейський  та Євроатлантичний простір.  

Павличко Дмитро Васильович (Київ). Про діяльність УВКР у справі посилення зв’язків зі світовим українством. 
Палінська Олеся Михайлівна (Львів). Підручник української мови як іноземної для українців діаспори: проблеми та 

перспективи. 
Пасемко Іван Петрович (Київ). Школи українознавства у США –– один із гарантів збереження української ідентичності. 
Петриченко Катерина Вікторівна (Київ). Повстанський рух в Україні (1918 –1921 рр.) у дослідженнях вчених української 

діаспори: порівняльний підхід. 
Поліщук Ярослав (Краків, Польща). Герої сучасної української літератури. Емансипація постколоніальної доби. 
Пришляк Михайло Дмитрович (Рим, Італія). Роль західної філософії в становленні українознавства. 
Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна (Чернівці). Світова Рада дошкілля української діаспори США і Канади: досягнення та 

проблеми. 
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Саранча Галина Василівна (Тернопіль). Зміни в еміграційній політиці США у 40–50-х рр. ХХ ст. як чинник 3-ї хвилі української 
еміграції. 

Сирбу Мар’яна Федосіївна, Грудко Ольга Іванівна (м. Бендери, Молдова). Українознавчі засади виховання почуття 
національного патріотизму на основі творів української літератури в Придністров’ї. 

Соскін Олег Ігорович (м. Київ). Євроатлантична інтеграція як модель стійкого розвитку України. 
Тоценко Жанна Михайлівна (Кременчук). Українознавчі освітні студії Польщі: еволюція та сучасний стан. 
Траян-Лауренціу Христя (Київ). Переваги вступу європейських країн у НАТО (досвід Румунії). 
Юдін Ярослав Сергійович (Київ). Стан і перспективи євроатлантичної інтеграції України. 
Якімова Антоніна (Софія, Болгарія). До 145–річчя перших перекладів поезії Т.Г.Шевченка болгарською мовою. 
Ясько Ростислав Олександрович (Київ). Українці в Туреччині: виникнення та особливості розвитку меншини. 
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Секція ІХ 

УПРАВЛІННЯ (ОРГАНІЗАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ) НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ 
Головують: Кононенко Т.П., Недюха М.П. 
Секретарі:    Дідух Л.В., Мартинюк А.Г. 

Доповіді та повідомлення 
Андрощук Геннадій Олександрович (Київ). Науково-методичне забезпечення магістерських програм: „Управління 

інтелектуальною власністю” та „Управління інноваційною діяльністю”. 
Бондаренко Марина Петрівна (м. Курітіба, Бразилія). Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний 

досвід, сучасний стан та шляхи розвитку. 
Бондарець Олена Віталіївна, Терещенко Любов Яківна (Харків). Формування мовної компетенції в професійному 

спілкуванні як складова виховання національної гуманітарно-технічної еліти. 
Бугров Володимир Анатолійович (Київ). Людина освічена як імператив сучасної цивілізації. 
Голібард Євген Іванович (Київ). Теорія і практика творчого мислення: системний підхід; метод функціонально-вартісного 

аналізу. 
Даниленко Володимир Іванович (Київ). Шляхи вдосконалення системи і змісту вищої освіти. 
Даниленко Віктор Михайлович (Київ). Творчість як природна форма існування генія. Антологія геніальності. 
Данилова Галина Степанівна, Діденко Тетяна Василівна (Київ). Інноваційні технології в удосконаленні професійних навичок 

та вміння методистів системи післядипломної освіти: акмеологічний аспект. 
Здіорук Сергій Іванович (Київ). Організація стратегічних досліджень, їх місце і роль у національному державотворенні. 
Кіслов Василь Васильович (Київ). Теорія і практика управління. Основи наукового дослідження. 
Коробко Борис Павлович (Київ). Національна енергетична стратегія: науково-дослідницький аспект, менеджмент та 

регіональна специфіка. 
Кочин Василь Павлович (Київ). Теоретико-організаційні основи управління міжгалузевими дослідженнями. 
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Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Роль дистанційного навчання у підготовці науково-педагогічних кадрів.  
Кушерець Василь Іванович (Київ). Творення, впровадження і поширення нового знання –– стратегічний ресурс суспільних 

трансформацій.   
Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Засадничі аспекти загальнодержавної сертифікації викладання 

української мови та українознавства. 
Лутай Владлен Степанович (Київ). Синергетика й управління комплексними дослідженнями в науці і техніці. 
Малишевська Тамара Олексіївна (Київ). Від молодого спеціаліста до науковця. 
Мартиненко Володимир Федорович (Київ). Інвестиції в інновації: проблеми управління інноваційною економікою. 
Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Формування духовно-культурної самості, національно-патріотичної особистості та 

творчої індивідуальності на українознавчих засадах. 
Муравський Володимир Васильович (Тернопіль). Особливості підготовки педагогічних кадрів з облікових дисциплін на етапі 

повної автоматизації обліку.  
Онищенко Наталія Миколаївна (Київ). Управління науковими кадрами: сучасні тенденції та шляхи вдосконалення. 
Оніпко Олексій Федорович (Київ). Залучення талановитих науковців та інженерів до розробки інноваційних проектів на рівні 

відкриття і винаходу та їх впровадження. 
Рудий Богдан Анатолійович (Київ). Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду. 
Саган Олександр Назарович (Київ). Державна кадрова політика у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин. 
Сагач Галина Михайлівна (Київ). Ораторське мистецтво як ефективний інструмент формування мисленневої культури лідера 

суспільства.    
Салюта Михайло Юхимович (Київ). Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою та забезпечення 

здорового способу життя.  
Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Чинне законодавство про управління науково-технічною діяльністю та шляхи його 

вдосконалення. 
Скоряк Анна Григорівна (с. Дрижна, Полтавська обл.). Підготовка науково-педагогічних кадрів у галузі природничих 

дисциплін за допомогою кредитно-модульної системи навчання в Україні.  
Соловйов В’ячеслав Павлович (Київ). Синергетичні ефекти наукового знання в сучасному суспільстві. 
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Туров Микола Петрович (Київ). Основи винахідництва та методи пошуку розв’язку творчих технічних завдань. 
Шевчук Володимир Олександрович (Київ). Концепція загальнонаціональної програми „Глобальна місія України”. 
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Шевчук Олег Антонович (Тернопіль). Стан вищої освіти України та завдання її трансформації в контексті Болонського 
процесу. 

Щербак Віталій Олексійович (Київ). Адаптація державних стандартів вищої освіти у науково-навчальній роботі НаУКМА (на 
прикладі гуманітарних дисциплін). 

Яблонський Валентин Андрійович (Київ). Шляхи вдосконалення системи національної освіти з урахуванням міжнародного 
досвіду. 

33 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(22 жовтня 2008 р.) 
(Початок о 16.00) 

Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 
актова зала. 
Керівники секцій: 
Токар Леонід Кирилович –– кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції «Історіографічні, 
філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні проблеми розвитку українознавства ХХІ ст.». 

Фігурний Юрій Степанович –– кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, керівник секції «Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні». 

Пономаренко Ангеліна Юріївна –– кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції «Українська мова в світоглядній та прагматичній 
проекціях українознавства». 

Коротя-Ковальська Валентина Павлівна –– завідувач відділу національної культури Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України, керівник секції «Українознавство і розвиток національної культури». 

Бевз Тетяна Анатоліївна –– доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-
методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції 
«Українознавство і проблеми національного державотворення та побудови громадянського суспільства в Україні». 

34 
Касян Людмила Григорівна –– завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, керівник секції «Українознавство в структурі та змісті національної освіти». 
Сніжко Валерій Володимирович –– кандидат біологічних наук, завідувач відділу  Природи та психології етносу Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України, керівник секції «Природо-екологічна складова в самопізнанні й 
самотворенні українського народу». 

Пасемко Іван Петрович –– завідувач відділу координації міжнародних зв’язків Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України, керівник секції Українознавчі центри в Україні й за кордоном: нові рівні, форми взаємодії та  шляхи 
інтеграції України до Євроатлантичного простору. 

Кононенко Тарас Петрович –– кандидат філософських наук, професор, заступник директора Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України з науки, завідувач відділу філософсько-світоглядних проблем українознавства.  

Прийняття Ухвали конференції 
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Відомості про учасників 
Міжнародної наукової конференції 

«Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку» 
Ажнюк Богдан Миколайович –– доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Алексєєва Вікторія Вікторівна –– аспірантка заочної форми навчання Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Алієва Людмила Олександрівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Державної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 
Андрощук Геннадій Олександрович –– кандидат економічних наук, доцент, головний консультант комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти. 
Андрушко Володимир Тимофійович –– доктор філософії, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та 

культурології Національного лісотехнічного університету України. 
Антонюк Тетяна Дмитрівна –– кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри 

суспільних і політичних дисциплін Державної академії житлово-комунального господарства. 
Архипова Людмила Євгеніївна –– вчитель методист Слов’янської гімназії м. Києва. 
Базель Людмила Олександрівна –– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури 

Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка. 
Баран Володимир Данилович –– доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, 

провідний науковий співробітник відділу слов’янської археології Інституту археології Національної академії наук України, 
провідний науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН 
України. 

Баран Оксана Ярославівна –– кандидат історичних наук, асистент кафедри етнології та археології Прикарпатського 
університету ім. В. Стефаника. 

Бача Юрій –– доктор філологічних наук, професор Пряшівського університету ім. П.Й. Шафарика.  
Бевз Тетяна Анатоліївна –– доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-

методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
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Безсмертна Наталія Сергіївна –– аспірантка денної форми навчання, старший лаборант відділу «Мова як українознавство» 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Бєлова Ірина Іванівна –– асистент кафедри фізіології і біохімії Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту 
ім. Тараса Шевченка.   

Бєлова Людмила Володимирівна –– здобувач Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. 
Білик Надія Іванівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 

українознавства Тернопільського національного економічного університету. 
Білоус Наталія Олексіївна –– старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Боднар Валентина Володимирівна –– директор Бендерської гімназії  № 3 ім. І. П. Котляревського, член-кореспондент 

Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я-А. Коменського.  
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Боднар Володимир Лукич –– заступник голови комітету  Верховної ради Придністров’я з питань освіти, науки і культури, 
академік  Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я-А. Коменського.  

Боднарчук Юлія Юріївна –– аспірантка кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 
Тернопільського національного економічного університету . 

Боєчко Василь Дмитрович –– начальник управління з питань закордонного українства МЗС України. 
Бондаренко Марина Петрівна –– магістр культурології, провідний спеціаліст консульства України в м. Курітіба, Бразилія. 
Бондарець Олена Віталіївна –– доцент кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 
Борисенко Валентина Кирилівна –– доктор  історичних наук, професор, провідний співробітник відділу національної культури 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Борисенко Мирослав Володимирович –– кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри нової та новітньої історії 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Борщевич Володимир Трохимович –– кандидат історичних наук, докторант Волинського національного університету ім. Лесі 

Українки. 
Бохан Аліна Василівна –– старший викладач кафедри міжнародної економіки Київського національного торгово-економічного 

університету. 
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Боян Світлана Петрівна –– аспірантка 2-го року навчання кафедри етнології та археології Прикарпатського університету ім. В. 
Стефаника. 

Брюховецька Лариса Іванівна –– кінознавець. 
Бублейник Людмила Василівна –– доктор філологічних наук, професор кафедри теорії й практики перекладу Волинського 

інституту економіки і менеджменту. 
Бугров Володимир Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
Бурковська Любов Володимирівна –– науковий співробітник  відділу національної культури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Вакульчук Ольга Анатоліївна –– кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу формування музичного фонду 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.  
Варзар Тамара Михайлівна –– завідувач відділу інноваційних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Вдовика Любов Миколаївна –– заступник директора ЗОШ № 21 м. Біла Церква. 
Висовень Оксана Іванівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. 
Висотін Микола Борисович –– науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Власюк Ігор Миколайович ––  кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету ім. І.Франка. 
Волошина Ганна Анатоліївна –– аспірантка заочної форми навчання Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Ворончук Ірина Олексіївна –– кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Воронянський Олександр Володимирович –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та політології 

Харківського національного технічного університету сільського господарства. 
Воропаєва Тетяна Сергіївна –– кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
Габорак Оксана Миколаївна –– методист українознавства Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти. 
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Гаврилюк Алла Михайлівна –– аспірантка кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної 

академії державного управління при Президентові України. 
Гайда Лариса Анатоліївна –– завідувач навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського. 
Гайович Галина Василівна –– кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ВНЗ Університету економіки та 

права «Крок». 
Гальчинський Володимир Леонідович –– молодший науковий співробітник відділу координації міжнародних зв’язків Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України.  
Глєбова Тамара Вікторівна –– викладач кафедри філософії Київського національного економічного університету ім. В. 

Гетьмана. 
Гнатюк Лідія Павлівна –– кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса  Шевченка. 
Голинська Христина Олегівна –– аспірантка філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
Голібард Євген Іванович – журналіст, учитель, перекладач. 
Головай Ірина Андріївна –– викладач Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
Голубкова Ганна Сергіївна –– викладач кафедри іноземних мов Київського національного економічного університету ім. В. 

Гетьмана.  
Гомотюк Оксана Євгенівна –– доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 

українознавства Тернопільського національного економічного університету.  
Гонтар Тетяна Миколаївна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету. 
Горбань Тетяна Юріївна –– кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
Гордієнко Михайло Григорович –– кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії Національного університету 

державної податкової служби України. 
Горенко Лариса Іванівна –– кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

відділу національної культури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Відмінник освіти України.  
Гоян Ярема Петрович –– директор видавництва «Веселка». 
Гривко Антоніна Вікторівна –– науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
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Грудко Ольга Іванівна –– заступник директора з навчально-виховної роботи Бендерської гімназії № 3 ім. І. П. Котляревського, 
аспірантка Кам’янець-Подільського педагогічного університету. 

Губський Сергій Іванович –– науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Гулєвата Наталія Григорівна –– аспірантка Інституту законодавства Верховної Ради України.  
Гумницька Наталія Олексіївна –– науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.  
Даниленко Віктор Михайлович –– член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. 

Інституту історії НАН України. 
Даниленко Володимир Іванович –– кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу педагогічної освіти та освіти 

дорослих Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 
Данилова Галина Степанівна –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики управління освіти Київського 

міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 
Данилюк-Кульчицька Оксана Павлівна –– молодший науковий співробітник  відділу української етнології Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Демчук Леся Романівна –– вчитель Бродської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з вивченням 

англійської мови з 1 класу, вчитель вищої категорії. 
Дєніжна Світлана Олександрівна –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології, психології та педагогіки 

Національного університету державної податкової служби України. 
Джердж Сергій Федорович –– голова Координаційної ради громадської ліги Україна–НАТО. 
Діденко Тетяна Василівна –– вчитель-методист української мови, літератури та українознавства Деснянського науково-

методичного центру м. Києва. 
Довбня Віктор Миколайович –– кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Дояр Лариса Василівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та українознавства Криворізького технічного 

університету. 
Дробноход Микола Іванович –– доктор геолого-мінералогічних наук, професор, президент Академії наук вищої школи України, 

заступник директора НДІ українознавства МОН України. 
Дрогобицький Ігор Іванович –– старший викладач кафедри українознавства Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 
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Дуда Наталія Михайлівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного 
лісотехнічного університету України. 

Дух Людмила Іванівна –– старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти Харківського обласного науково-
методичного інституту безперервної освіти.  

Дюмін Олексій Захарович –– кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 
національного університету радіоелектроніки. 

Дяків Роман Степанович –– кандидат економічних наук, професор, проректор Інституту реклами.  
Дякова Олена Валеріївна –– молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії, аспірантка Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна –– аспірантка 1-го року навчання Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Єрмашов Тарас Васильович –– журналіст. 
Єрмоленко Світлана Яківна –– доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Єщенко Марина Юріївна –– старший лаборант відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 
Завгородній Юрій Юрійович –– кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української етнології 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.   
Задорожний Василь Богданович –– кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загальнославістичної 

проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. 
Заячук Юлія Дмитрівна –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського 

національного університету ім. І. Франка. 
Здіорук Сергій Іванович –– кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу гуманітарної політики Національного 

інституту стратегічних досліджень. 
Зеленчук Іван Михайлович –– кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Зеленчук Ярослав Іванович –– кандидат історичних наук, науковий співробітник філії «Гуцульщина» Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Зеленько Галина Іванівна –– доктор політичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу теоретичних та 

прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
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Зіневич Людмила Василівна –– кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Чернігівського державного 
інституту економіки і управління (ЧДІЕУ). 

Зуляк Іван Степанович –– доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії 
Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

Іванець Андрій Валерійович –– головний консультант Аналітично-інформаційної служби представництва Президента України 
в Автономній Республіці Крим. 

Іваницька Світлана Григорівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького інституту 
економіки та інформаційних технологій. 

Івахненко Тамара Павлівна –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  латинської мови та культури професійного 
спілкування Національного аграрного університету. 

Ідзьо Віктор Святославович –– доктор історичних наук,  професор, ректор Українського університету в Москві, провідний 
науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Істоміна Надія Михайлівна –– магістр освіти, вчений секретар Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Калакура Олег Ярославович –– доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. 
Калакура Ярослав Степанович –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Калашнікова Вікторія Євгенівна –– аспірантка історичного факультету Донецького національного університету.  
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Калінічева Галина Іванівна –– кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри державного управління та політики 
зайнятості Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості. 

Каліщук Оксана Миколаївна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри археології і спеціальних історичних дисциплін 
Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Калмикова Галина Андріївна –– аспірантка кафедри філософії та методології державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. 

Кантемирова Руслана Михайлівна –– аспірантка кафедри українознавства Кременчуцького державного політехнічного 
університету ім. М. Остроградського. 
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Карась Ганна Василівна –– кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Державної академії керівних кадрів культури і 

мистецтва. 
Каріх Ігор Володимирович –– здобувач Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.  
Карлова Валентина Володимирівна –– кандидат наук з державного управління, докторант Національної академії державного 

управління при Президентові України. 
Карпенко Наталія Сергіївна –– аспірантка денної форми навчання Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 
Касян Людмила Григорівна –– завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Кизименко Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософських та соціальних наук 

Київського національного торговельно-економічного університету. 
Кіслов Василь Васильович –– доктор технічних наук, професор кафедри соціології та соціального правління Київського 

міжнародного університету, президент Аерокосмічної академії України. 
Клименко Надія Михайлівна –– молодший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Клименко Нінель Павлівна –– викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної освіти 

педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка.  
Кліш Андрій Богданович –– кандидат історичних наук, асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
Ключковська Ірина Михайлівна –– кандидат педагогічних наук, доцент, директор  Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». 
Князєва Тетяна Миколаївна –– кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Маріупольського 

державного технічного університету. 
Ковпік Світлана Іванівна –– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Криворізького 

педагогічного університету, науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІ українознавства МОН 
України. 

Кожолянко Георгій Костянтинович –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник філії «Гуцульщина» 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Козілецька Тетяна Федорівна –– вчитель ЗОШ № 21 м. Біла Церква. 
Козлов Анатолій Васильович –– доктор філологічних наук, професор, керівник центру українознавства Криворізького 

педуніверситету, провідний науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України. 
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Коновець Олександр Федорович –– доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи, заслужений 

журналіст України. 
Кононенко Михайло Петрович –– старший науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Кононенко Петро Петрович –– доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук вищої 

школи України, Української Вільної Академії Наук у США, Міжнародної слов’янської академії, Української академії 
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Патлайчук Оксана Віталіївна –– кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Національного 

університету кораблебудування ім. адмірала  Макарова. 
Пащенко Юрій Григорович –– аспірант Київського національного університету культури і мистецтва. 
Передрієнко Віталій Аркадійович –– кандидат філологічних наук, доцент Київського славістичного університету. 
Петрикова Валентина Теодорівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії й теорії мистецтва Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 
Петриченко Катерина Вікторівна –– науковий співробітник відділу координації Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 
Петровський Олександр Іванович –– керівник Центру українознавчих досліджень Міжнародної асоціації україністів. 
Печеранський Ігор Петрович –– кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник відділу історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Пешко Світлана Євгенівна –– здобувач Інституту вищої освіти АПН України. 
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Пилипенко Валентина Юхимівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та українознавства Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С.Попова.  
Пірен Марія Іванівна –– доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та управління політичними 

процесами Національної академії державного управління при Президентові України. 
Піскун Валентина Миколаївна –– доктор історичних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
Пітякова Тетяна Степанівна –– викладач кафедри філософії Київського національного економічного університету ім. В. 

Гетьмана. 
Плачинда Сергій Петрович –– старший науковий співробітник відділу української літератури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, письменник.  
Погребенник Володимир Федорович –– доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

української літератури Науково-дослідного інституту українознавства МОН України,   
Поліщук Ярослав Олексійович –– доктор філологічних наук, професор кафедри україністики Ягеллонського університету, 

професор Національного університету  «Острозька академія». 
Пономаренко Ангеліна Юріївна –– кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Пономаренко Любомир Петрович –– старший лаборант відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 



 246

Понур Юрій Сергійович (Київ) –– здобувач Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Потапова Лідія Борисівна –– старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету. 
Присяжна Тетяна Михайлівна –– науковий співробітник відділу природи та психології етносу Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Пришляк Михайло Дмитрович –– професор, доктор філософії та політичних наук, мітрат, отець-салезіянин.  
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович –– кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України (філія «Гуцульщина»). 

Рева Лариса Григорівна –– кандидат філологічних наук, науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського. 

Рибарук Оксана Іванівна –– молодший науковий співробітник філії «Гуцульщина» Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
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Рогоза Олександр Миколайович –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 
Руденко Василь Юрійович –– викладач мистецького Інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. 
Руденко Наталія Іванівна –– директор НВК «Українська школа-гімназія». 
Рудий Богдан Анатолійович –– науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна –– асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, аспірант 1-го року 

навчання кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.  

Савойська Світлана Василівна –– кандидат історичних наук, доцент, викладач історії культури кафедри політичних наук 
Київського національного університету будівництва і архітектури.  

Савранська Галина Миколаївна –– завідувач технологічного відділення Київського коледжу будівництва та архітектури. 
Саган Олександр Назарович –– доктор філософських наук, професор,  голова Державного комітету України у справах 

національностей та релігій.  
Сагач Галина Михайлівна –– доктор педагогічних наук, професор, директор Центру риторики „Златоуст”.  
Салюта Михайло Юхимович  –– кандидат медичних наук, ректор Інституту екології та медицини, голова Київської міської 

організації Товариства „Знання”.  
Санченко Анна Юріївна –– аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Саранча Галина Василівна –– кандидат історичних наук, асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Сацький Павло Вікторович –– кандидат історичних наук, старший викладач Київського національного економічного 

університету.   
Сафокіна Ольга Леонтіївна –– молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Семеног Олена Миколаївна –– доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих АПН України. 
Семенюченко Олексій Валерійович –– науковий співробітник відділу національної культури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Сидоренко Микола Миколайович –– доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. 
51 

Сирбу Мар’яна Федосіївна –– заступник директора з науково-методичної роботи Бендерської гімназії № 3 ім. І. П. 
Котляревського, аспірантка Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 

Ситник Костянтин Меркурійович –– академік НАН України, член президії НАН України, почесний директор Інституту ботаніки 
НАН України ім. М.Г. Холодного.  

Сікорський Петро Іванович –– доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з навчальної і наукової роботи 
Львівської філії Європейського університету, директор Вузівського природничо-економічного ліцею.   

Скакальська Ірина Богданівна –– кандидат історичних наук, доцент, проректор з виховної роботи, завідувач кафедри історії 
України і соціальних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. 

Скакун Ігор Опанасович –– викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 
університету. 

Скляр Володимир Миколайович –– кандидат історичних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». 

Скоряк Анна Григорівна –– студентка групи ІП-24 2-го курсу історичного факультету Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка. 

Скрипник Олена –– студентка 3-го курсу Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
Сміх Світлана Володимирівна –– старший викладач кафедри українознавства Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної освіти. 
Сніжко Валерій Володимирович –– кандидат біологічних наук, завідувач відділу  природи та психології етносу Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Собко Інна Оттівна –– викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 

університету. 
Сова Маргарита Олександрівна –– доктор педагогічних наук, професор кафедри соціології, психології та педагогіки 

Національного університету державної податкової служби України. 
Соколова Катерина Олександрівна –– аспірантка денної форми навчання Державної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 
Соколова Любов Степанівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії 

будівництва та архітектури.  
Соколовська Галина  Миколаївна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 
Соколовська Клара Михайлівна –– кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства Міжрегіональної академії 

управління персоналом, докторант, заступник завідувача кафедрою українознавства. 
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Солдатенко Валерій Федорович –– доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник 
відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України.  

Соловйов В’ячеслав Павлович –– доктор економічних наук, заступник директора Центру досліджень науково-технічного 
потенціалу імені Г.М. Доброва НАН України.  

Соскін Олег Ігорович ––  доктор економічних наук, директор Інституту трансформації суспільства. 
Старічнєва Віра Ігорівна –– аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Стріха Максим Віталійович –– доктор фізико-математичних наук, заступник міністра науки і освіти України. 
Стьопін Анатолій Опанасович –– доктор історичних наук, професор кафедри філософії і гуманітарних наук Одеської 

державної музичної академії ім. А. В.Нежданової. 
Сушко Валентина Анатоліївна –– кандидат історичних наук, співробітник Харківської обласної станції юних туристів.  
Терес Наталія Володимирівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
Терещенко Володимир Васильович –– старший викладач кафедри філософії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 
Терещенко Любов Яківна –– доцент кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 
Терлецька Ірина Владиславівна –– кандидат історичних наук, доцент  кафедри філософських та соціальних наук Київського 

національного торговельно-економічного університету.   
Тимошик Микола Степанович –– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Ткаченко Ірина Вікторівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 
Токар Леонід Кирилович –– кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Тоценко Жанна Михайлівна –– аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв. 
Траян-Лауренціу Христя –– посол Румунії в Україні. 
Троянський Володимир Андрійович –– кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету.  
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Туров Микола Петрович –– винахідник, викладач методики винахідництва в професійно-технічних училищах. 
Турпак Надія Василівна –– кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу геополітики й геостратегії 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Уварова Олена Олександрівна –– кандидат історичних наук, старший викладач Одеського державного медичного 

університету. 
Ушакова Світлана –– аспірантка кафедри нової та новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Федоренко Олександр Анатолійович –– науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України. 
Федотова Оксана Олегівна –– кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Фєсік Олена Ігорівна –– науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Фігурний Юрій Степанович –– кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 
Філіпчук Георгій Георгійович –– доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, міністр охорони 

навколишнього природного середовища.  
Фролова Ольга Євгеніївна –– викладач кафедри українознавства Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Ханас Ірина Зеновіївна –– магістр філософії, асистент Національного лісотехнічного університету України. 
Харченко Андріан Павлович –– аспірант Київського державного інституту  декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. 

М. Бойчука. 
Хаустова Ольга Вадимівна –– кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.  
Хмельницька Людмила Василівна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 
Хоменко Олександр Анатолійович –– завідувач відділу української літератури Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 
Циганок Надія Іванівна –– науковий співробітник навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії 

оборони України. 
Цимбал Тетяна Володимирівна –– кандидат філософських наук, доцент кафедри політичної історії, філософії та політології 

Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.  
Цимбалюк Василь Іванович –– кандидат педагогічних наук, викладач української мови та літератури Сквирського ліцею 

Київської області. 
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Цицалюк Надія Митрофанівна –– кандидат філософських наук, доцент кафедри історії, теорії світової та української культури 
Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського. 

Ціпко Анатолій Валентинович –– кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Чемеркін Сергій Григорович –– кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Чирков Олег Адольфович –– науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Чмільова Світлана Віталіївна – провідний спеціаліст редакційно-видавничого центру Черкаського державного технологічного 
університету. 

Чолану Людмила Василівна –– старший викладач кафедри української мови та літератури Бельцького державного 
університету ім. А.Руссо. 

Чубик Юлія Ігорівна –– науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Чумак Анна Леонідівна –– кандидат філософських наук, асистент кафедри етики, естетики та культурології філософського 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
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Чупира Володимир Володимирович –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії та країнознавства Хмельницького 
національного університету.  

Чуприна Василь Васильович –– кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Інституту 
реклами. 

Швець Галина Леонідівна –– вчитель історії Володарсько-Волинської гімназії. 
Шевченко Василь Григорович –– заступник Державного Комітету телебачення та радіомовлення України.  
Шевченко Микола Миколайович –– кандидат філософських наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних 

відносин КУТЕП. 
Шевчук Володимир Олександрович –– доктор економічних наук, професор, перший проректор Державної академії 

статистики, обліку і аудиту, голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського.  
Шевчук Олег Антонович –– аспірант Тернопільського національного економічного університету. 
Шептицька Тетяна Леонідівна –– кандидат філологічних наук, науковий співробітник Центру українознавства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.. 
Шкрібляк Петро Васильович –– директор Філії «Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Шляхова Валентина Володимирівна –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання та культури 

української мови Черкаського національного університету, старший науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

Шостак Маргарита Василівна –– молодший науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 
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Шутак Лариса Богданівна –– кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. 
Щербак Віталій Олексійович –– доктор історичних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”.  
Щербак Надія Олександрівна –– доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін юридичного факультету 

Київського національного університету внутрішніх справ. 
Щербачук Лідія Федорівна –– докторант Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Юдін Ярослав Сергійович –– радник відділу політичних питань Євроатлантичної інтеграції департаменту НАТО МЗС України . 
Яблонська Галина Гілярівна –– старший науковий співробітник відділу національної культури Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України,  народна артистка України.  
Яблонський Валентин Андрійович –– член-кореспондент Аграрної академії наук України, доктор біологічних наук, професор 

кафедри акушерства Національного аграрного університету. 
Якімова Антоніна –– викладач української мови в недільній школі при Українсько-болгарському товаристві “Мати-Україна”, м. 

Софія (Болгарія). 
Якубова Тетяна Анатоліївна –– кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних 

колекцій НБУ ім. Вернадського. 
Ярошинський Олег Богданович –– кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу геополітики та геостратегії Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Ясько Ростислав Олександрович –– молодший науковий співробітник відділу координації міжнародних зв’язків Науково-

дослідного інституту українознавства МОН України. 
Ятищук Оксана Василівна –– асистент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка. 
Ятченко Володимир Федорович –– доктор філософських наук, професор кафедри політології та соціології Національного 

аграрного університету, провідний науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. 

Яценко Світлана Вікторівна –– методист Національної академії оборони України, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв. 
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4.18. Програма українознавчого наукового форуму 2009 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний науково-дослідний інститут 

українознавства 
Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 

Київський міський будинок учителя 
 

Третій Міжнародний конгрес 
 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА 
У СВІТОВОМУ ЧАСОПРОСТОРІ 

 
ПРОГРАМА 

 
21–22 жовтня 2009 р. 

м. Київ 
1 

Третій Міжнародний конгрес 
 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ЧАСОПРОСТОРІ 
Обговорюється проблема 

«Українознавство і реформування освіти в Україні» 
 

21–22 жовтня 2009 р. 
м. Київ 

 
Адреса оргкомітету: 

01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, ННДІ українознавства. 
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Телефони: (044)   (044) 236-01-28; 494-17-84; 
e-mail: info@rius.kiev.ua 

2 
ОРГКОМІТЕТ 
Третього Міжнародного конгресу 
«Українська освіта у світовому часопросторі» 
Голова оргкомітету 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Української 
Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов’янської академії, Української академії політичних наук, Української академії 
наук, Президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», головний редактор журналу «Українознавство», директор 
Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Заступники 
Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту українознавства Тбіліського 

університету ім. Ш.Руставелі. 
Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України, 

заступник директора Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукових питань Національного 

науково-дослідного інституту українознавства, перший віце-президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство». 
Мельник Людмила Федорівна – директор Київського міського будинку учителя. 
Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Національного 

науково-дослідного інституту українознавства  МОН України. 
Рильський Григорій Володимирович – заступник директора з адміністративно-господарської роботи Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
Федоренко Євген Васильович – доктор філології, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 

Української Вільної Академії наук у США, дійсний член АПН України. 
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Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу геополітики та геостратегії Національного науково-дослідного інституту українознавства. 

Члени оргкомітету: 
Боднар Валентина Володимирівна – директор Української гімназії ім. І.Котляревського м. Бендери (Придністров’я ). 
Боєчко Василь Дмитрович – начальник Управління з питань закордонного українства Міністерства закордонних справ 

України. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної 

культури Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень Національного науково-дослідного інституту 

українознавства.   
Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства 

Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» Національного науково-дослідного інституту українознавства.  
Істоміна Надія Михайлівна – магістр освіти, вчений секретар Національного науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства.  
Касян Людмила Григорівна – завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій Національного науково-дослідного 

інституту українознавства. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу національної культури Національного науково-дослідного 

інституту українознавства, Народна артистка України. 
Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та геостратегії 

Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту освіти 

дорослих Російської академії освіти, член Національної спілки письменників України (Санкт-Петербург, РФ).  
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Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Мартинюк Анатолій Григорович – керівник Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України. 
Мельниченко Оксана Андріївна – завідувач відділу науково-технічної інформації Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист з українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, голова обласного об’єднання «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, заслужений вчитель України. 
Наливайко Степан Іванович – завідувач відділу порівняльних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства. 
Пасемко Іван Петрович – завідувач відділу координації міжнародних зв’язків Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Потапенко Людмила Григорівна – заступник директора з економіки та фінансів, головний бухгалтер Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
Ренке Тетяна Леонідівна – відповідальний секретар журналу «Українознавство» Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Руденко Наталія Іванівна – директор Української гімназії у м. Сімферополі. 
Свіженко Віктор Олексійович – кандидат біологічних наук, директор департаменту науково-технологічного розвитку 

Міністерства освіти і науки України. 
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Національного 

науково-дослідного інституту українознавства. 
Стріха Максим Віталійович – доктор фізико-математичних наук, заступник міністра науки і освіти України. 
Сухолиткий Омелян Степанович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН 

України. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
5 
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Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Національного науково-
дослідного інституту українознавства. 

Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури Національного науково-дослідного інституту 
українознавства. 

Чолану Людмила Василівна – професор, завідувач кафедри української філології Бельцького державного університету 
(Молдова). 

Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Гуцульщина» Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
6 

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ 
 

Пленарне засідання 
(21 жовтня 2009 р.) 

Місце проведення:  вул. Володимирська, 57, 
Київський міський будинок учителя 

(9.00 – 18.00) 
9.00-10.00 – реєстрація учасників Конгресу. 
10.00-14.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 15 хв.) 
14.00-15.00 – перерва 
15.00-18.00 – пленарне засідання 

Секційні засідання 
(22 жовтня 2009 р.) 

Місце проведення:  вул. Ісаакяна, 18, 
Національний науково-дослідний 

інститут українознавства 
(10.00 – 14.00) 

1. Українознавство і трансформація змісту національної освіти та виховання. Українознавча спрямованість державних 
стандартів. (Відділ культури, к. 307). 

2. Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних 
закладах. (Актова зала, к. 404). 

3. Стан, проблеми, перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Українознавство у ВНЗ. Українознавчі центри і кафедри 
українознавства: концепція, структура, зміст. (Комп’ютерний клас, к. 410).  

4. Інноваційні технології в освіті. Проблеми оцінювання якості освіти. Модернізація системи управління освітою: проблеми 
підготовки педагогічних кадрів. (к. 211).  

5. Стратегії мовної освіти в Україні. (к. 406А). 
6. Українське шкільництво за кордоном. Діяльність українознавчих центрів у діаспорі. (Наукова частина, к. 206). 
7. Українознавство і галузеві науки. (к. 410). 

14.00-15.00 – перерва 
7 

Пленарне засідання 
(22 жовтня 2009 р.) 

Місце проведення:  вул. Ісаакяна, 18, к. 404 
актова зала Національного науково-дослідного 

інституту українознавства. 
(15.00 – 17.00) 

15.00-16.30 – звіти керівників секцій (виступи до 10 хв.) 
16.30-17.00 – прийняття Ухвали Конгресу 

8 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(21  жовтня 2009 року) 

Головують: Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Свіженко В.О. 
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНГРЕСУ 
Президент України, 
Почесний Голова Міжнародної ради  
з питань освіти, науки, культури  
Ющенко Віктор Андрійович 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет 
Богуцький Юрій Петрович 
Васюник Іван Васильович 
Губерський Леонід Васильович 
Журавський Віталій Станіславович 

Згуровський Михайло Захарович 
Князевич Василь Михайлович 
Коноваленко Ольга Степанівна 
Левенець Юрій Анатолійович 
Онищенко Олексій Семенович  
Павличко Дмитро Васильович 
Полохало Володимир Іванович 
Стріха Максим Віталійович 
Федоренко Євген Васильович (США)

 
ДОПОВІДІ 
Кононенко Петро Петрович (Київ). Мета і завдання Третього Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому 

часопросторі». 
Вакарчук Іван Олександрович (Київ). Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2008/2009 

навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік. 
Кононенко Тарас Петрович (Київ). Новітні світові парадигми науки. 
Андрущенко Віктор Петрович (Київ). Українознавство у ВНЗ. 

9 
Баканідзе Отар Акакійович (Тбілісі, Грузія). Українознавство в Грузії. 
Бача Юрій (Словаччина). Стан і проблеми української освіти. 
Боднар Володимир Лукич (Бендери, Придністров’я). Мовна ситуація в освітньому середовищі Придністров’я та тенденції її 

розвитку. 
Боєчко Василь Дмитрович (Київ). Проблеми української діаспори. 
Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Перспективи викладання культури в курсах українознавства у вищих навчальних 

закладах України. 
Бугров Володимир Анатолійович (Київ). Соціогуманітарне знання у вищій освіті та проблемність формування освіченої 

людини. 
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Вишневський Омелян Іванович (Дрогобич). Український виховний ідеал на тлі сучасного соціального замовлення. 
Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Українознавство як духовне осердя вищої освіти. 
Дробноход Микола Іванович (Київ). Сучасні тенденції еволюційного розвитку світу і Україна. 
Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі української мови. 
Жебровський Борис Михайлович (Київ). Українська освіта у світовому часопросторі. 
Зайченко Іван Васильович (Чернігів). Софія Русова і проблеми сучасного дошкільного виховання. 
Калакура Ярослав Степанович (Київ). Українознавство як засіб формування історичної свідомості молоді. 
Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українознавчі студії зарубіжжя: системний підхід. 
Конверський Анатолій Євгенович (Київ). Українознавство як філософія держави. 
Костицький Василь Васильович (Київ). Українська національна ідея як основа морально-етичного виховання шкільної і 

вузівської молоді. 
Кошарська Галина (Сідней, Австралія). Українознавство в Австралії. 
Кравченко Оксана Василівна (Київ). Школи українознавства в аспекті розвитку і збереження українознавчої освіти за 

кордоном. 
Кушерець Василь Іванович (Київ). Проблема організації освіти дорослих на українознавчих засадах: здобутки, перспективи. 
Леонов Валерій Павлович (Санкт-Петербург, РФ). Українці в Бібліотеці Російської академії наук (м. Санкт-Петербург). 
Лікарчук Ігор Леонідович (Київ). Підсумки і завдання зовнішнього тестування 

10 
Мацюк Галина Петрівна (Львів). Мовна ситуація в освіті: перспективна тенденція розвитку. 
Мокрий Володимир (Краків, Польща). Українознавство в Краківському університеті. 
Мушкетик Юрій Михайлович (Київ). Освіта як критерій розвитку людини, суспільства, держави. 
Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ). Діяльність кафедри українознавства Бєлгородського державного університету 

щодо викладання українознавчих дисциплін. 
Паращенко Людмила Іванівна (Київ). Від державного стандарту до національного курікулуму. 
Пасічник Ігор Демидович (Острог). Перспективи розвитку української освіти й науки. 
Полянський Павло Броніславович (Київ). Українознавство в системі середньої освіти. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Моніторинг якості сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл (досвід країн 

пострадянського простору). 
Прадід Юрій Федорович (Сімферополь). Українознавство в Таврійському університеті. 
Розумний Ярослав (Канада). Стан української освіти і науки в Канаді. 
Сазоненко Ганна Стефанівна (Київ). Формування гуманістичного і патріотичного світогляду системою освіти. 
Свіженко Віктор Олексійович (Київ). Україна ХХІ ст.: наука. 
Сирник Марко (Валч, Польща). Система вивчення української мови і літератури українцями у Польщі. 
Сікорський Петро Іванович (Львів). Проблеми дидактичної взаємодії середньої і вищої освітніх ланок. 
Стемпень Михайло (Перемишль, Польща). Українознавство в Польщі. 
Удовенко Геннадій Йосипович (Київ). Українознавство у світі. 
Філіпчук Георгій Гергійович (Київ). Екологічна освіта в Україні. 
Фініков Тарас Васильович (Київ). Українознавство у ВНЗ. 
Цимбалюк Василь Іванович, Плівачук Катерина Володимирівна (Сквира). Сквирський ліцей: українознавчі традиції і 

сучасність. 
Чолану Людмила Василівна (Бельці, Молдова). Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій – засіб 

активізації відродження української культури. 
Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство у вищих навчальних закладах України. 

11 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(22 жовтня 2009 року) 

Секція І 
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ. УКРАЇНОЗНАВЧА 

СПРЯМОВАНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ 
Головують: Токар Л.К., Калакура Я.С., Хоменко О.А.  
Секретарі:    Мартиненко А.А., Лазарєва В.Т., Любарська Л.В. 
Доповіді та повідомлення 
Архипенко Лідія Макарівна (Дніпропетровськ). Освіта впродовж усього життя – веління часу. 
Балагура Олена Олександрівна (Київ). Духовні пріоритети в сучасній освіті як фактор прогресу. 
Баранівський Василь Федорович (Київ). Болонський процес в аспекті сучасного духовного життя українців. 
Безотосний Микола Трохимович (Полтава). До питання про архетипи формування української національної ідеї. 
Варич Наталія Іванівна, Садоха Олена Володимирівна (Харків). Культурний капітал і українознавчий етос. 
Вернудіна Ірина Володимирівна (Київ). Науковий потенціал естетичної україномовної термінології. 
Вишневський Омелян Іванович (Дрогобич). Український виховний ідеал на тлі сучасного соціального замовлення. 
Владимиренко В’ячеслав Євгенович (Київ). Особливості сучасної парадигми українознавчої освіти. 
Газізова Олена Олександрівна (Ялта). Освіта в Криму: українознавчий аспект. 
Галицька Тетяна Вікторівна (Київ). Архівні документи про розвиток українознавства в період 1917-1921 рр. 
Гончарук Валентина Анатоліївна (Умань). Шляхи впровадження українознавства в освіту. 

12 
Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси). Розвиток українознавства в історичних осередках у міжвоєнний період. 
Губський Сергій Іванович (Київ). Українознавча складова освітньо-виховного процесу Армії УНР (1918-1921 рр.). 
Довбня Віктор Миколайович (Чернігів). Філософсько-освітні ідеї Григорія Ващенка і проблеми становлення національної 

освіти та виховання. 
Зорій Ніна Іванівна (Чернівці). Соціалізація як фактор формування та виховання особистості. 
Калакура Олег Ярославович (Київ). Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві.  
Калакура Ярослав Степанович (Київ). Українознавство в обороні історичної пам’яті від спотворень і фальсифікації. 
Кононенко Михайло Петрович (Київ). Сучасна освіта в дзеркалі українознавчої методології складання словників екологічного 

спрямування. 
Куєвда Володимир Терентійович (Київ). Історико-психологічні передумови формування культурної компетентності у 

навчальному процесі. 
Кузьменко Аліна Вікторівна (Київ). Освіта національних меншин в умовах реформування (1996 – 2008 рр.) 
Левицька Надія Миколаївна (Київ). Українознавчі дисципліни і трансформація змісту національної освіти. 
Левченко Андрій Вікторович (Хмельницький). Українознавство у формуванні громадянських цінностей особистості. 
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Лісовський Петро Миколайович (Київ). Духовна безпека українського народу в системі національної освіти та виховання 
України. 

Любарська Людмила Валентинівна (Київ). Українська література у шкільному навчально-виховному процесі: українознавчі 
проекції Державного стандарту. 

Мазур Леонід Олексійович (Львів). Принципи та суперечності розвитку євроінтеграційних аспектів національної освіти. 
Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Еврилогія творчого, науково-технологічного, українознавчого пошуку. 
Мельник Ольга Євгенівна (Чернігів). Зміст освіти у філософсько-освітніх поглядах мислителів рубежу ХІХ – ХХ століть. 
Надольний Іван Федотович (Київ). Філософія національної освіти в структурі соціально-гуманітарного знання. 
Новосад Світлана Олександрівна (Київ). Виховання етнонаціонально свідомої особистості в умовах побудови громадянського 

суспільства. 
13 

Отрошко Любов Григорівна (Київ). Місце символу в українознавчій освіті (екологічний аспект). 
Павлова Олена Володимирівна (с. Держанівка Хмельн. обл.). Українознавство і трансформація змісту національної освіти і 

виховання. 
Пащенко Нінель Іванівна (Київ). Освіта в Україні як специфічний феномен культури. 
Петрикова Валентина Теодорівна (Харків). Проблема ідентичного та особливого в міжкультурному освітянському просторі 

Європи і України: питання стандартизації вищої освіти. 
Петрук Наталя Кирилівна (Хмельницький). Про деякі аспекти розвитку українознавства як методології викладання освітніх 

досциплін. 
Плачинда Сергій Петрович (Київ). Державні стандарти і проблема вивчення найдавнішої історії України у середній і вищій 

школі. 
Попельнюх Олександр Іванович (Харків). Розвиток національно-гуманістичної спрямованості вітчизняної школи ІІ пол. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 
Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Українське природне довкілля – елемент сучасного освітньо-виховного процесу. 
Соколовська Клавдія Михайлівна (Київ). Формування особистості молоді на традиціях української народної педагогіки. 
Токар Леонід Кирилович (Київ). Наука самопізнання в стратегії розвитку національної освіти. 
Федоренко Олександр Анатолійович (Київ). Роль освіти та виховання у збереженні та розвитку національної пам’яті. 
Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Методологічні напрямні Державних стандартів і проблеми формування навчальних 

програм з української літератури в сучасній школі. 
Чернега Петро Макарович, Шахрай Тетяна Олексіївна (Київ). Концепція нації в сучасній системі освіти. 
Чмільова Світлана Віталіївна (Черкаси). Гуманізація культурно-освітньої діяльності в українському селі (90-ті рр. ХХ – 10-ті 

рр. ХХІ ст.). 
Шакун Наталія Валеріївна (Чернігів). Освітні стратегії в контексті філософії нелінійності. 
Шевчук Володимир Олександрович (Київ). Навчання на засадах достатності мислення: освітня місія та ініціативи України. 
Шрамко Оксана Іллівна (Кривий Ріг). Духовні аспекти розвитку національної освіти на початку ХХІ ст. 

14 
Cекція ІІ 

НАЦІОНАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНИХ, СЕРЕДНІХ ТА 
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Головують: Касян Л.Г., Зеленчук І.М. 
Секретарі:   Нестеренко Л.О., Фєсік О.І., Кононенко А.М. 
Доповіді та повідомлення 
Бєлова Ірина Іванівна (Кременець). Модерні підходи до навчання у Волинській гімназії ХІХ ст. 
Бійчук Галина Леонідівна (Київ). Використання програмно-педагогічних засобів навчання на уроках української літератури. 
Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Формування національно свідомої особистості на основі українознавчої спрямованості 

освітньо-виховного процесу. 
Братко Валентина Олександрівна (Київ). Організація і проведення спеціального курсу «Україна та її історія в художніх творах» 

для учнів допрофільної школи. 
Бреславська Галина Дмитрівна (Львів). Національне виховання в початковій школі засобами художнього слова. 
Василевич Світлана Василівна (Івано-Франківськ). Національна господарсько-економічна культура: роль сім’ї, 

загальноосвітньої, професійної школи у її формуванні та розвитку. 
Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква). Впровадження цінностей родини в життєдіяльність національної школи. 
Висотін Микола Борисович (Київ). Формування в учнів уявлень про війну як деструктивний чинник розвитку суспільства. 
Гаращенко Світлана Володимирівна (Сміла). Наукова категорія «обдарованість/талановитість дитини» в контексті 

реалізації творчих здібностей учнів: параметри системи виховання  НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-
колегіум»  м. Сміла Черкаської області. 

Голдобіна Клара Борисівна (Запоріжжя). Гуманістично-патріотичні орієнтири в дошкільних навчальних закладах. 
Данилова Галина Степанівна (Київ). Українська школа майбутнього на засадах акмеологічного підходу. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна (Київ). Українознавчий підхід до викладання гуманітарних дисциплін у школі як шлях практичної 

реалізації філософії національної освіти. 
15 

Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Організація і методика проведення учнівських 
українознавчих експедицій загальноосвітніми навчальними закладами в умовах Гуцульського регіону України. 

Карло Тетяна Анатоліївна, Золотоверха Олена Іванівна (Сміла). Національно-гуманістичні орієнтири сучасної молодіжної 
наукової комунікації в навчальних закладах нового типу (з досвіду системи роботи НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3-колегіум» м. Сміла Черкаської обл.). 

Касян Людмила Григорівна (Київ). Використання автобіографій, мемуарів, епістолярію при викладанні предметів 
гуманітарного циклу та у виховній роботі. 

Козілецька Тетяна Федорівна (Біла Церква). Наступність у роботі ДНЗ та школи першого І ступеня з формування здорового 
способу життя засобами українознавства. 

Колошинський Микола Леонтійович (с. Кухче, Рівнен. обл.). Українознавчо-краєзнавчий аспект гуманітарної складової 
навчально-виховного процесу в сучасній українській загальноосвітній школі. 

Кондратьєв Андрій Вікторович (Димитров, Донецька обл.). Проектне бачення альтернативної освіти на прикладі Вільної 
школи. 

Купчинська Ольга Михайлівна (Біла Церква). Українознавство в системі роботи учителя зарубіжної літератури. 
Куржанова Наталія Іванівна (Марганець). Розбудовуємо сучасну українську школу. 
Лопушанська Галина Василівна (Львів). Система освіти в Львівській українській гуманітарній гімназії № 56 з поглибленим 

вивченням українознавства і англійської мови. 
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Мерімерін Олег Володимирович (Біла Церква). Родина, громада, громадянськість – українознавчі засади життєдіяльності 
національної школи. 

Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Виховання рис патріотизму в учнів засобами проектної діяльності в українознавчому 
спрямуванні педагогами Буковини. 

Мудрик Володимир Григорович (Київ). Висвітлення української духовної музичної традиції у шкільному курсі. 
Нападиста Валентина Григорівна (Київ). Етика в шкільній освіті. 
Нестеренко Лідія Олександрівна (Київ). Інтерактивні технології навчання на уроках гуманітарного циклу. 
Нюкало Олена Володимирівна (Бердянськ). Розвиток критичного мислення в процесі викладання української літератури й під 

час позакласної роботи – запорука розширення україномовного простору. 
16 

Огірко Олег Васильович (Львів). Духовно-моральні орієнтири освітньо-виховного процесу в навчальних закладах України. 
Олефір Оксана Леонідівна (смт. Совєтський, АР Крим). Естетичне виховання учнів на уроках української мови та в 

позакласний час. 
Онищук Галина Михайлівна (Київ). Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільному 

вихованні. 
Охріменко Олена Миколаївна (Запоріжжя). Сучасні орієнтири національно-гуманістичного виховання особистості. 
Попова Любов Михайлівна (Київ). Національно-гуманістичне виховання і традиційна педагогіка. 
Рибарук Оксана Іванівна (Верховина). Особливості вивчення українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах 

Гуцульського регіону України. 
Рихліцька Оксана Дмитрівна (Київ). Еко-етика як невід’ємна складова гуманітарної освіти. 
Руденко Наталія Іванівна (Сімферополь). Українознавча складова в навчально-виховному комплексі «Українська гімназія». 
Семенюченко Олексій Валерійович (Київ). Рефлексивна самоорганізація на уроках українознавства. 
Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). Українознавча спрямованість змісту початкової освіти. 
Сушко Валентина Анатоліївна (Харків). Національно-патріотичне виховання засобами краєзнавства в позашкільних закладах 

Харківщини. 
Тіщенко Олена Миколаївна (Харків). Питання полікультурного виховання в освітньо-виховному процесі. 
Федотова Оксана Олегівна (Київ). Вплив засобів масової інформації на виховання морально-етичних орієнтирів учнівської 

молоді. 
Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в дошкільних закладах та 

початковій школі. 
Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг). Виховання «В-традиції»: локальні основи глобального світу. 
Цуркан Марія Валентинівна (Чернівці). Використання інноваційних технологій на уроках українознавства вчителів Буковини. 
Чабанова Ірина Сергіївна (Хмельницький). Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного процесу в ЗНЗ. 
Чаура Ірина Анатоліївна (с. Старосілля, Херсон. обл.). Краєзнавчі дослідження як основа структури виховної роботи в школі. 
Чубик Юлія Ігорівна (Київ). Історія повсякденності як складова шкільного курсу нової історії. 
Шкарпітко Ніна Олексіївна (Київ). Роль Малої академії наук у розвитку творчої співпраці вчителів та учнів (на матеріалах МАН 

тов. «Надія» м. Ірпінь). 
Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Проблема взаємозв’язку навчання і виховання, їх співмірностей в навчально-

виховному процесі у ЗНЗ на сучасному етапі розбудови Української держави. 
17 

Секція ІІІ 
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. УКРАЇНОЗНАВСТВО У ВНЗ. УКРАЇНОЗНАВЧІ 

ЦЕНТРИ І КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА: КОНЦЕПЦІЯ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ 
Головують: Дробноход М.І., Ярошинський О.Б.  
Секретарі:  Міняйло С.А., Бойко С.М. 
Доповіді та повідомлення 
Балабанова Катерина Євгенівна (Донецьк). Формування професійно-комунікативної компетенції магістрантів технічних 

спеціальностей у вищих навчальних закладах. 
Батюк-Квасниця Зоріка Степанівна (Одеса). Український  фольклор у системі формування  ціннісних орієнтацій студентської 

молоді. 
Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Ідеї громадянського суспільства другої половини ХІХ століття в навчальному процесі вищої 

школи. 
Білецька Світлана Петрівна (Київ). Національне виховання студентської молоді проблеми і перспективи. 
Бухальська Магдаліна Андріївна (Київ). Пошуки шляхів поглибленого вивчення студентами вищого технічного навчального 

закладу історії України (з досвіду кафедри українознавства Національного університету харчових технологій). 
Векуа Оксана Віталіївна (Київ). Українознавчий аспект вивчення гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ. 
Голуб Тетяна Петрівна (Київ). Інтегративний потенціал сучасної системи вищої освіти. 
Давидов Павло Григорович (Макіївка). Проблеми формування національної самоідентифікації студенства в освітній політиці  

Україні. 
Даренська Віра Миколаївна (Луганськ). Концептуальні основи викладання курсу «Історія української культури». 
Доброносова Юлія Дмитрівна (Київ). Проблема самоідентифікації та перспективи викладання етики у вищих навчальних 

закладах. 
18 

Іванський Роман Дмитрович (Дніпропетровськ). Якісна освіта як передумова конкурентоспроможності національної системи 
освіти. 

Калінічева Галина Іванівна (Київ). Економічні умови інновацій в системі вищої освіти України. 
Кислий Анатолій Олександрович (Чернігів). Вивчення предметів духовно-морального спрямування в навчальних закладах 

України та Європи. 
Ковпiк Світлана Іванівна (Кривий Ріг). Методика викладання українознавства для студентiв-фiлологiв. 
Ковтун Віра Володимирівна (Дніпропетровськ). Лабораторія українознавства у структурі вищого навчального закладу: з 

досвіду роботи. 
Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг). Кафедра українознавства педагогічного ВНЗ ХХI століття. 
Колосюк Валерій Олексійович, Степанюк Олена Владиленівна (Київ). Формування майбутнього працівника харчової 

промисловості (українознавчий аспект проблеми). 
Коцюбанська Ольга Олександрівна (Київ). Проблеми технічної освіти в історичних паралелях. 
Кучеренко Світлана Володимирівна (Одеса). Історія України як емпіричне українознавство. 
Левітас Фелікс Львович (Київ). З досвіду викладання курсу «Українознавство» в системі післядипломної освіти. 
Левчук Тереза Петрівна (Луцьк). Виховний потенціал художньої літератури як навчальної дисципліни у ВНЗ. 
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Магазинщикова Ірина Петрівна, Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Деякі прикладні аспекти реформування вищої освіти в 
Україні. 

Матвієнко Петро Володимирович (Харків). Руйнація вітчизняної освіти в умовах переходу українських ВНЗ до ринкового 
середовища. 

Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Національно-гуманістичні орієнтири виховного процесу в навчальних закладах. 
Міняйло Світлана Анатоліївна (Київ). Українознавчі центри у ВНЗ: мета, завдання, перспективи розвитку. 
Нападиста Валентина Григорівна (Київ). Якість освіти у вищій школі: фактори успіху. 
Петрикова Валентина Теодорівна, Рогоза Олександр Миколайович (Харків). Світоглядна дисципліна «Культурологія» в 

умовах глобалізації та конвергенції у вищій -освіті: проблемна ситуація України. 
19 

Проданюк Федір Миколайович (Київ). Про вивчення курсу «Історія України» у технічних вищих навчальних закладах. 
Савонюк Роман Юхимович (Сімферополь). На шляху до Болоньї: проблеми вищої освіти. 
Семчук Надія Іванівна (Київ). Етика у вищій освіті сучасної України: проблеми і перспективи. 
Сніжко Валерій Володимирович (Київ). Екологічна освіта – основа викладання українознавчого концентру «Україна – 

природа, екологія» у ВНЗ». 
Староста Володимир Іванович (Ужгород). Деякі аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. 
Стоян Дар’я Владиславівна (Київ). Зміст і специфіка викладання навчальної дисципліни «Україна в Європі і світі». 
Сугробова Юлія Юріївна (Сімферополь). Проблеми викладання українознавчих дисциплін у негуманітарних вищих 

навчальних закладах в умовах поліетнічного середовища. 
Терес Наталія Володимирівна (Київ). Українознавство в системі викладання етнополітичних дисциплін у вищій школі. 
Терещенко Майя Євгенівна (Київ). Навчально-методичні аспекти підготовки вчителя українознавства в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 
Ткаченко Світлана Сергіївна (Харків). Становлення вищої технічної школи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: 

українознавчий аспект. 
Турпак Надія Василівна (Київ). Формування геополітичного мислення студентів засобами українознавства. 
Філатова Ірина Іванівна, Черних І.О. (Луганськ). Компетентністний підхід як один із шляхів модернізації сучасної вищої освіти. 
Чернега Петро Макарович, Лущай Володимир Іванович (Київ). Українознавство у Національному педагогічному 

університеті імені М.П. Драгоманова. 
Чернова Ірина Вікторівна (Запоріжжя). Шляхи підвищення конкурентоспроможності ВНЗ в умовах економічної кризи. 
Чибісова Наталія Григорівна (Харків). Громадянські позиції українського студентства (на прикладі студентів ВНЗ Харкова). 
Чухліб Тетяна Михайлівна, Щур Наталія Олександрівна (Київ). Українознавчий аспект у виховній роботі зі студентами 

Національного авіаційного університету. 
Шаповал Людмила Володимирівна (Мерефа, Харків. обл.). Ментальні аспекти формування естетичного сприйняття як 

професійної якості майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 
Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство у вищих навчальних закладах України.  
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Секція ІV 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТОЮ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
Головують: Кононенко Т.П., Істоміна Н.М., Зарецький О.В., Лукашенко В.В. 
Секретарі:  Дідух Л.В., Таровська О.А., Терлецький В.М. 
Доповіді та повідомлення: 
Архипенко Лідія Макарівна (Дніпропетровськ). Післядипломна педагогічна освіта в Україні: проблеми, тенденції. 
Батюк Наталія Орестівна (Одеса). Можливості кафедри менеджменту і розвитку освіти у становленні національного образу 

світу керівників закладів освіти. 
Вятчаніна Людмила Іванівна, Вятчаніна Світлана Володимирівна (Київ). Впровадження сучасних педагогічних технологій – 

шлях до підвищення якості освіти. 
Головай Ірина Андріївна (Київ). Використання акметехнологій на уроках українознавства в Українському гуманітарному ліцеї. 
Гриньова Марина Вікторівна, Кононец Наталія Василівна (Полтава). Індивідуалізація навчання засобом електронного 

підручника. 
Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Тестування з історичних дисциплін у Криворізькому технічному університеті. 
Дюмін Олексій Захарович (Харків). Моніторинг якості освіти з предметів соціально-гуманітарного циклу (з досвіду ХНУРЕ). 
Зарецький Олексій Вікторович (Київ). Лінгвістична складова тестових завдань з української мови в сучасному навчальному 

процесі. 
Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Філософська парадигма експедиційного українознавства. 
Кондрашова Лідія Валентинівна (Кривий Ріг). Проблема підвищення якості підготовки наукових кадрів через аспірантуру і 

докторантуру та об’єктивності їх атестації. 
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Кунашенко Олена Вікторівна (Миколаїв). Впровадження інноваційних технологій у вищому аграрному навчальному закладі. 
Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Система контролю якості у дистанційному навчанні. 
Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Щодо розвитку української мови та українознавства в контексті 

загальноєвропейських тенденцій. 
Машкова Галина Михайлівна (Київ). Підготовка кадрів вищої кваліфікації з українознавства в Науково-дослідному інституті 

українознавства МОН України. 
Микольченко Віра Сергіївна (Кривий Ріг). Болонський процес як фактор забезпечення якості освіти. 
Олейнікова Оксана Георгіївна (Бердянськ). Деякі аспекти технології розвитку критичного мислення. 
Олійник Тетяна Олексіївна, Доценко Світлана Олексіївна (Харків). Підготовка до прийняття рішень як основа якості 

професійної освіти. 
Онаць Олена Миколаївна (Київ). Управління розвитком професійної компетентності вчителя у сучасному ЗНЗ. 
Паращенко Людмила Іванівна (Київ). Від державного стандарту до національного курікулуму. 
Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Навчання українців за кордоном: крок уперед? 
Сургова Світлана Юріївна (Миколаїв). Теоретико-методологічні засади формування готовності до превентивної діяльності 

студентів політехнічного інституту. 
Таровська Олена Андріївна (Київ). Напрями моніторингових досліджень якості освіти: за матеріалами видання «Управління 

освітою. Моніторинг в освіті». 
Феніна Валентина Анатоліївна (Миколаїв). Використання інтерактивних технологій на заняттях історії у процесі підготовки 

майбутніх працівників культури. 
Філіпова Світлана Миколаївна (Знам’янка, Кіровогр. обл.). Специфіка використання методу проектів на уроках історії та 

позакласній роботі. 
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Шутак Лариса Богданівна, Навчук Галина Василівна, Собко Інна Оттівна (Чернівці). До питання мовної підготовки наукових 
і науково-педагогічних кадрів. 
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Секція V 
СТРАТЕГІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Головують: Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Чемеркін С.Г. 
Секретарі:   Карпенко Н.С., Безсмертна Н.С.  
Доповіді та повідомлення: 
Алексєєва Вікторія Вікторівна (Київ). Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду. 
Алієва Людмила Олександрівна (Київ). Соціокультурні дослідження мовної стратегії в системі ВНЗ України. 
Алтухов Володимир Миколайович (Донецьк). Формування культури мовлення студентів-нефілологів ВНЗ Донбасу. 
Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Філософські аспекти комунікації в Інтернеті та їх зв’язок із системою знань про Україну та 

українство. 
Волошина Ганна Анатоліївна (Черкаси). Мовна освіта в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами періодики). 
Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Українська мова як смислова засада національної ідентичності і проблема реформування 

вищої освіти в Україні. 
Гнатюк Лідія Павлівна (Київ). Елементи історії української мови в загальноосвітніх навчальних закладах як чинник 

формування мовної свідомості учнів. 
Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі української мови. 
Зелінський Олександр Миколайович (Київ). Ментальний порядок української мови. 
Карпенко Наталія Сергіївна (Київ). Реалізація психологічної складової у підручниках з рідної мови для ЗНЗ. 
Клименко Надія Михайлівна (Київ). Особливості використання художніх текстів у підручниках з української мови для 5 класу.  
Кушнiрова Лариса Василiвна (Суми). Питання лексикологiї та її вивчення в доробку В.I. Масальського. 
Мамчич Інна Петрівна (Дніпропетровськ). Українська мова і зовнішнє незалежне оцінювання: точки дотику. 
Мацюк Галина Петрівна (Львів). Мовна ситуація в освіті: перспективна тенденція розвитку. 

23 
Панібудьласка Володимир Федорович (Київ). Вирішення етномовних проблем в колишніх республіках СРСР. 
Петрух Любов Іванівна (Львів). Наукова медична система термінів у новому українсько-латинсько-анґлійському медичному 

енциклопедичному словнику. 
Петькун Світлана Михайлівна (Київ). Мова – основна складова української освіти та культури. 
Плотникова Людмила Федорівна (Київ). Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Українознавчий зміст підручників з рідної мови для ЗНЗ: реальний стан і перспективи. 
Пономаренко Любомир Петрович (Київ). Українські освітні ресурси в мережі Інтернет: погляд користувача. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич). Завдання української мовної освіти в умовах неодномовності. 
Савойська Світлана Василівна (Київ). Суспільно-політичні конфлікти в сучасному українському суспільстві навколо мовно-

освітніх проблем. 
Скляр Володимир Миколайович (Харків). Залежність ступеня мовної асиміляції українців від рівня освіти: за матеріалами 

перепису 2001 р. 
Старічнєва Віра Ігорівна (Київ). Формування мовної політики в галузі шкільної освіти Центральною Радою, Гетьманатом та 

Директорією УНР. 
Таможська Ірина Володимирівна (Харків). Формування навичок аргументації студентів технічного профілю вищих навчальних 

закладів в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
Цимбалюк Василь Іванович (Сквира). Рідна мова в осмисленні генези українського народу. 
Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі. 
Шляхова Валентина Володимирівна (Черкаси). Шляхи реалізації українознавчого підходу до мовної освіти в середній школі. 
Шутак Лариса Богданівна, Навчук Галина Василівна, Собко Інна Оттівна (Чернівці). Ефективність організації навчально-

методичної роботи з української мови в аспекті видавничої діяльності. 
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Секція VІ 
УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО ЗА КОРДОНОМ. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЦЕНТРІВ У ДІАСПОРІ 

Головують: Кононенко П.П., Пасемко І.П., Коротя-Ковальська В.П. 
Секретарі:   Кравченко О.В., Панченко О.О., Дякова О.В. 
Доповіді та повідомлення 
Біленкова Лідія Миколаївна (Чернівці). Основні форми українського родинного виховання в Канаді. 
Боднар Валентина Володимирівна (Бендери, Придністров’я). Створення української національної школи в Придністров’ї та 

проблеми її функціонування. 
Боднар Володимир Лукич, Боднар Валентина Володимирівна (Бендери, Придністров’я). Мовна ситуація в освітньому 

просторі Придністров’я та тенденції її розвитку. 
Болюх Оксана Миронівна (Лісабон, Португалія). Досвід роботи Української суботньої школи «Дивосвіт» м. Лісабон, 

Республіка Португалія. 
Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Українознавство в системі освіти в діаспорі. 
Василик Марина Степанівна (Івано-Франківськ). Проблеми національного виховання молоді на сторінках педагогічної преси 

зарубіжних українців. 
Гаврилюк Тетяна Анатоліївна (Кам’янець-Подільський). Внесок Костя Кисілевського в розбудову українознавчих студій в 

США. 
Горбенко Мирослава Іванівна, Башняк Надія Миколаївна (Рим, Італія). Українська недільна школа «Свята Софія» у Римі. 

Необхідність створення та проблеми функціонування. 
Грудко Ольга Іванівна (Бендери, Придністров’я). Інтерактивні технології на уроках української мови при вивченні 

публіцистичного стилю. 
Гумницька Наталія Олексіївна (Львів). Українознавчі центри як база системної освіти української молоді зарубіжжя. 
Дідух Людмила Валентинівна (Київ), Бондаренко Марина Петрівна (Курітіба, Бразилія). Музей української імміграції 

«Тисячоліття» міста Прудентополіс – центр українознавчих навчально-наукових досліджень у Бразилії. 
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Дорошко Лідія Савівна (Київ). Українознавчі студії Міжнародної школи україністики НАН України для зарубіжних студентів і їх 
роль у процесі євроінтеграції. 

Дякова Олена Валеріївна (Київ). Науково-освітні заклади української діаспори у Північній Америці. 
Заячук Юлія Дмитрівна (Львів). Вищі українознавчі інституції Канади як фактор збереження рідної мови українською етнічною 

спільнотою в умовах сучасного канадського суспільства. 
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Золотухіна Надія Анатоліївна, Щербина Елла Борисівна (Харків). Вивчення українознавчих дисциплін в університетах 
Канади. 

Іванова Людмила Василівна (Київ). Українські закордонні навчальні заклади в системі роботи ЗНЗ «Міжнародна українська 
школа».  

Каплун Валентина (Нью Джерсі, США). Стан викладання української мови та літератури в школах українознавства в США. 
Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українознавчі студії зарубіжжя: системний підхід. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (Київ). Культурні індустрії та міжнародний досвід на прикладі дитячої Школи 

мистецтв з українознавчими дисциплінами при Культурно-інформаційному центрі посольства України у Франції (м. Париж). 
Кравченко Оксана Василівна (Київ). Школи українознавства в аспекті розвитку і збереження українознавчої освіти за 

кордоном. 
Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Концептуальні засади національної освіти в доробку вчених української діаспори. 
Лебединська Тетяна Миколаївна (Санкт-Петербург, РФ). Міжнародні семінари «Санкт-Петербург – Україна» як джерело 

українознавства. 
Левусь Дмитро Анатолійович (Київ). Розвиток українознавчих центрів як магістральний напрям поглиблення української 

гуманітарної присутності у Придністров’ї. 
Лєбєдєва Юлія Олександрівна (Київ). Українознавчі студії Українського Вільного Університету міжвоєнного періоду. 
Мазука Людмила Іванівна (Київ). Сучасний стан та проблеми розвитку освіти угорців Закарпаття. 
Мафтин Лариса Василівна (Чернівці). Навчання на курсах українознавства при Українській господарській академії в 

Подєбрадах як фактор національно-патріотичного виховання молоді. 
Олійник Микола Миколайович (Бєлгород, РФ). Діяльність кафедри українознавства Бєлгородського державного університету 

щодо викладання українознавчих дисциплін. 
Пасемко Іван Петрович (Київ). Становлення, проблематика та історія розвитку середньої та вищої школи в Перемишлі. 

26 
Петрова Євгенія Іванівна (м. Гамільтон, Канада). Українські суботні школи як один із важливих чинників збереження 

української національної ідентичності в Канаді (на прикладі Української суботньої школи імені Василя Сарчука при соборі 
Святого Володимира м. Гамільтон). 

Радишевський Ростислав Петрович (Київ). Міжнародна школа україністики: українська мова та історія України в освітніх 
процесах слов’янських країн Центрально-Східної Європи. 

Романюк Світлана Захарівна (Чернівці). Мовна політика країн поселення як фактор розвитку рідномовної освіти зарубіжних 
українців. 

Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна (Чернівці). Дидактичне забезпечення української дошкільної освіти в США. 
Руснак Іван Степанович (Чернівці). Сучасні тенденції розвитку українського шкільництва в діаспорі. 
Салата Андрій (Бендери). Проблемні аспекти соціалізації та соціальної адаптації студентів-випускників українських шкіл 

Придністров’я під час навчання в Україні.  
Сирбу Мар’яна Федосіївна (Бендери, Придністров’я). Нові освітні технології на уроках української мови та літератури. 

Проектна технологія. 
Сирник Марко (Валч, Польща). Система вивчення української мови і літератури українцями у Польщі. 
Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). Видатний український педагог І. Боднарук про українське шкільництво за 

кордоном. 
Степовик Дмитро Власович (Київ). Український Вільний Університет у Мюнхені: історія і сьогодення. 
Халімончук Володимир Євгенович (Сургут, РФ). Проблеми української освіти в Тюменській області. 
Чолану Людмила Василівна (Бельці, Молдова). Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій – засіб 

активізації відродження української культури. 
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Секція VІІ 
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГАЛУЗЕВІ НАУКИ 

Головують: Баран В.Д., Фігурний Ю.С., Горенко Л.І. 
Секретарі:  Лєбєдєва О.В., Шостак М.В. 
Доповіді та повідомлення 
Баран Володимир Данилович (Київ). Українознавство і трансформація змісту національної освіти і виховання та проблема 

походження українського народу. 
Бондарчук Віктор (Київ). Єврейське інструментальне виконавство в контексті регіонального мистецтва Черкащини ХІХ – 

початку ХХ століття. 
Власюк Олена Петрівна (Рівне). Народне мистецтво як засіб формування національно-культурного самоусвідомлення. 
Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Методологічні засади та підходи до обрахунку чисельності населення Волині в середині 

ХVІІ ст. 
Горбань Тетяна Юріївна (Київ). Національноетнічна самоідентифікація українців: історія і сучасність. 
Гордієнко Михайло Григорович (Ірпінь). Демократичні меседжі Єжи Гедройца як проект європейської ідентичності України. 
Горенко Лариса Іванівна (Київ). Українське наукове родознавство: стан, проблеми та перспективи дослідження. 
Горпинюк І.Л. (Київ). Етнонаціональна ідентичність в історико-психологічній реконструкції. 
Гоцалюк Алла Анатоліївна (Київ). Українські традиції в етнокультурі гуцулів карпатського регіону в системі українознавства. 
Гутковська Ірина Василівна (Чернівці). Основні підходи до визначення критеріїв етнічності в сучасній етнологічній науці. 
Жовнір Ольга Миколаївна (Київ). Внесок П.І. Зайцева в розвиток українознавства. 
Кадирова Аліна Маметівна (Київ). Етнонаціональна ідентичність як державотворча проблема. 
Каров Олександр Миколайович (Санкт-Петербург). Освітні заклади України у І половині ХІХ ст.». 
Качкан Володимир Атаназійович (Івано-Франківськ). Епістолярій Богдана Лепкого – глибинне джерело українознавчих 

знань. 
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Кіріна-Радчук Валентина Миколаївна (Лебедин). Тема мандрівництва в українських народних піснях як об’єкт українознавства. 
Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці). Проблема українського етногенезу у навчальних програмах вищої школи 

України. 
Кожолянко Олександр Георгійович (Чернівці). Етнографічні музеї України – як центри українознавства у ХХ ст. 
Котюк Віктор Олександрович (Київ). Українознавчі студії в період національної революції 1917-1920 років. 
Крамарчук Христина Петрівна (Львів). Категорійні феномени в теорії поетики – інструментарій укладення національної 

символьно-знакової системи. 
Куєвда Володимир Терентійович (Київ). Національна свідомість у структурі державотворення. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Проблеми національної освіти у творчому доробку П. Куліша. 
Лебедєва Ольга Владиславівна (Київ). Українознавство і трансформація змісту національної освіти і виховання та проблема 

українського етногенезу. 
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Маслюк Андрій Миколайович (Київ). Відображення феномену переживання в свідомості особистості (на прикладі голодоморів 
в Україні на початку ХХ ст.). 

Мединська Софія Леонідівна (Київ). Соціокультурні процеси на Поділлі в період українізації. 
Мицик Сергій Васильович (Миколаїв). Формування національної гідності та національної самосвідомості майбутніх 

працівників культури засобами етнографічного музею (досвід роботи народного етнографічного музею Миколаївського 
державного вищого училища культури). 

Наливайко Сергій Степанович (Київ). Новітні результати досліджень з історії Русі та їхнє впровадження в систему української 
науки та освіти. 

Пітякова Тетяна Степанівна (Київ). Висвітлення ролі традицій у викладанні історії української культури. 
Скакальська Ірина Богданівна (Кременець). Історичні передумови формування і становлення української еліти Волині 

міжвоєнного періоду ХХ ст. 
Соколова Катерина Олександрівна (Київ). Молодіжні субкультурні течії сучасної України. 
Солдатенко Валерій Федорович (Київ). Новітня революціологія і сучасна історіографія української революції як предмет 

українознавчих студій. 
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Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українознавство і трансформація змісту національної освіти і виховання у контексті 
українського етнонацієдержавотворення. 

Філіна Антоніна Петрівна (Київ). Державна культурна політика України в контексті інтеграційних підходів. 
Філіна Тетяна Вікторівна (Київ). До питання генезису українського народу. 
Церковняк-Городецька Олеся Георгіївна (Київ). Створення та діяльність Українського соціологічного інституту у Відні (за 

матеріалами родинного фонду Грушевських). 
Цицалюк Надія Митрофанівна (Харків). Актуальні питання функціонування української словесності в культурному просторі 

держави. 
Цюняк Олена Володимирівна (Харків). Василь Каразін – фундатор Харківського університету. 
Чирков Олег Адольфович (Київ). Українознавство у трансформації уламка совєтського народу в самодостатню, самобутню 

сучасну українську націю. 
Шостак Маргарита Василівна (Київ). Українознавство і трансформація змісту національної освіти і виховання та проблеми 

українського державотворення на прикладі утворення Київської Русі. 
Якубова Тетяна Анатоліївна (Київ). Сучасні історичні дослідження історико-культурних фондів НБУВ та їх виховна функція. 
Ятченко Володимир Феодосійович (Київ). Інтегративне українознавство і трансформація змісту національної освіти і 

виховання в сучасних глобалізаційних процесах. 
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Боєчко Василь Дмитрович – начальник Управління з питань закордонного українства Міністерства закордонних справ 

України. 
Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник відділу філософії освіти та 

освітніх технологій ННДІУ. 
Болюх Оксана Миронівна – перший заступник директора школи, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Української суботньої школи «Дивосвіт» (м. Лісабон , Республіка Португалія). 
Бондаренко Марина Петрівна – магістр культурології; секретар Українського товариства Бразилії, місто Курітіба, штат Парана, 

Бразилія. 
Бондарчук Віктор – аспірант кафедри «Теорія та історія культури» Національної музичної академії України ім. 

П.І.Чайковського. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної 

культури ННДІУ. 
Братко Валентина Олександрівна – науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України. 
Бреславська Галина Дмитрівна – вчитель початкових класів школи “Дивосвіт” (м. Львів). 
Бугров Володимир Анатолійович – кандидат філософських наук, проректор Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
Бухальська Магдаліна Андріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету 

харчових технологій. 
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Вакарчук Іван Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, міністр освіти і науки України. 
Варич Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
Василевич Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Івано-Франківського 

національного медичного університету.  
Василик Марина Степанівна – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Васюник Іван Васильович – кандидат економічних наук, віце-прем'єр-міністр України. 
Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора, учитель української мови та літератури ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Векуа Оксана Віталіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства Національного 

університету харчових технологій. 
Вернудіна Ірина Володимирівна – кандидат філософських наук, докторант кафедри етики, естетики та культурології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Вишневський Омелян Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка.  
Владимиренко В’ячеслав Євгенович – кандидат філософських наук, доцент Національного педагогічного університету ім. 

М.П. Драгоманова. 
Власюк Олена Петрівна – викладач кафедри українознавства Рівненського державного гуманітарного університету, здобувач 

Інституту педагогіки і освіти дорослих АПН України. 
Волошина Ганна Анатоліївна – аспірантка відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, керівник науково-дослідницької 

групи «Етнологія» Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

Вятчаніна Людмила Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою, 
професор Київського славістичного університету. 

Вятчаніна Світлана Володимирівна – старший викладач Національного університету фізичного виховання та спорту України. 
Гаврилюк Тетяна Анатоліївна – аспірантка Кам’янець-Подільського державного університеті імені І.Огієнка. 
Газізова Олена Олександрівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Галицька Тетяна Вікторівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
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Гаращенко Світлана Володимирівна – заступник директора з виховної роботи, вчитель образотворчого мистецтва та 

естетики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» м. Сміла Черкаської обл. 
Гнатюк Лідія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  
Голдобіна Клара Борисівна – методист методичного відділу Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
Головай Ірина Андріївна – завідувач лабораторією українознавства, учитель українознавства, української літератури 

Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Голуб Тетяна Петрівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 факультету лінгвістики 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».  

Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства Тернопільського національного економічного університету. 

Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури і українознавства. 
Горбань Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Горбенко Мирослава Іванівна – директор української недільної школи у Римі. 
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Національного 

університету державної податкової служби України. 
Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, професор Державної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, старший науковий співробітник відділу культури ННДІУ, відмінник освіти України. 
Горпинюк І.Л. – здобувач Інституту психології АПН України. 
Горюнова Віра Зіновіївна – перший заступник начальника Головного управління освіти і науки КМДА. 
Гоцалюк Алла Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Міжрегіональної академії управління 

персоналом. 
Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 
Грудко Ольга Іванівна – вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи МОЗ 

"Бендерська гімназія № 3 ім. І.Котляревського", м. Бендери, Придністров’я. 
Губерський Леонід Васильович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, ректор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 

ННДІУ. 
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Гумницька Наталія Олексіївна – науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
Національного університету «Львівська політехніка». 

Гутковська Ірина Василівна – аспірантка кафедри етнології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Давидов Павло Григорович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально гуманітарних дисциплін 

Донецького інституту залізничного транспорту.  
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського міського педагогічного університету ім. Б. 

Грінченка. 
Даренська Віра Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії культури і культурології 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень 

ННДІУ. 
Доброносова Юлія Дмитрівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного 

транспортного університету. 
Довбня Віктор Миколайович – кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Дорошко Лідія Савівна – кандидат філологічних наук, заступник директора Міжнародної школи україністики НАН України. 
Доценко Світлана Олексіївна – доцент кафедри інформаційних технологій Харківського національного педагогічного 

університету. 
Дояр Лариса Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та українознавства Криворізького технічного 

університету. 
Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України, 

заступник директора ННДІУ. 
Дуда Наталія  Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного 

лісотехнічного університету України. 
Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 
Дякова Олена Валеріївна – молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії, аспірантка ННДІУ. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна – аспірантка відділу філософських та психологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» ННДІУ. 
Жебровський Борис Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент. 
Жовнір Ольга Миколаївна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Зайченко Іван Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Чернігівського 

державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 
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Зарецький Олексій Вікторович – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української літератури 
ННДІУ. 

Заячук Юлія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського 
національного університету ім. І. Франка. 

Згуровський Михайло Захарович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, ректор Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Зеленчук Ярослав Іванович – кандидат історичних наук, науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Золотоверха Олена Іванівна – заступник директора з науково-методичної роботи, вчитель історії НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» м. Сміла Черкаської обл. 
Золотухіна Надія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 
Зорій Ніна Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціології Буковинського 

державного медичного університету. 
Іванова Людмила Василівна – директор Міжнародної української школи. 
Іванський Роман Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 
Істоміна Надія Михайлівна –– магістр освіти, вчений секретар Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 
Кадирова Аліна Маметівна – аспірантка Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 
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Калакура Олег Ярославович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 

Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 
теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 

Калінічева Галина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри державного управління та політики 
зайнятості Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, докторант Інституту вищої освіти АПН України. 

Каплун Валентина – учителька шкіл українознавства у США. 
Карло Тетяна Анатоліївна – директор, вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» м. Сміла 

Черкаської обл. 
Каров Олександр Миколайович – аспірант кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних освітніх програм Санкт-

Петербурзького політехнічного університету. 
Карпенко Наталія Сергіївна – аспірантка відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
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Касян Людмила Григорівна – завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій ННДІУ. 
Качкан Володимир Атаназійович – доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ, завідувач кафедри українознавства 

Івано-Франківського національного медичного університету. 
Кислий Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Чернігівського 

державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 
Кіріна-Радчук Валентина Миколаївна – методист зонального методичного кабінету, викладач Вищого комунального 

навчального закладу Сумської  обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка». 
Клименко Надія Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Ключковська Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». 
Князевич Василь Михайлович – кандидат медичних наук, міністр охорони здоров’я України. 
Ковпiк Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, старший науковий спiвробiтник вiдділу етнологiї НДIУ. 
Ковтун Віра Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 
Кожолянко Георгій Костянтинович – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник філії "Гуцульщина" 

ННДІУ. 
Кожолянко Олександр Георгійович – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології Чернівецького національного 

університету. 
Козілецька Тетяна Федорівна – учитель початкових класів ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий спiвробiтник вiддiлу фiлософii освiти 

та освітніх технологій НДIУ. 
Колосюк Валерій Олексійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Національного 

університету харчових технологій. 
Колошинський Микола Леонтійович – вчитель суспільних дисциплін Кухченської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зарічненського району Рівненської області. 
Конверський Анатолій Євгенович – доктор філософських наук, професор, член кореспондент НАН України, декан 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Кондратьєв Андрій Вікторович – викладач історії ЗОШ № 8 м. Димитрова Донецької області. 
Кондратьєв Андрій Вікторович – пошукач кафедри історіографії, джерелознавства, археології, історії середніх століть та 

методики викладання  історичних наук Донецького національного університету, викладач історії ЗОШ № 8 м. Димитрова. 
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Кондрашова Лідія Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 
педагогіки Криворізького державного педагогічного університету. 

Коноваленко Ольга Степанівна – головний редактор тижневика "Освіта". 
Кононенко Михайло Петрович – старший науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук вищої 

школи України, Української Вільної Академії Наук у США, Міжнародної слов’янської академії, Української академії 
політичних наук, президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», директор Національного науково-
дослідного інституту українознавства МОН України. 

Кононец Наталія Василівна – викладач інформатики та комп’ютерної техніки, викладач вищої категорії Аграрного коледжу 
управління і права Полтавської державної аграрної академії; здобувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту 
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 

Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу національної культури ННДІУ, народна артистка України. 
Костицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, чл.-кор. АПрНУ, Голова Національної експертної комісії 

України з питань захисту суспільної моралі. 
Котюк Віктор Олександрович – аспірант кафедри історії України та методик навчання Київського міського педагогічного 

університету ім. Б.Д. Грінченка. 
Коцюбанська Ольга Олександрівна – аспірантка кафедри українознавства Національного університету харчових технологій. 
Кошарська Галина – доктор філологічних наук, Асоціація україністів Австралії. 
Кравченко Оксана Василівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Крамарчук Христина Петрівна – кандидат архітектури, старший викладач кафедра дизайну та основ архітектури 

Національного університету „Львівська політехніка”.  
Краснодемська Ірина Йосипівна – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 

українознавства ННДІУ. 
Куєвда Володимир Терентійович – кандидат психологічних наук, завідувач відділу історії психології Інституту психології ім. 

Г.С.Костюка АПН України. 
Кузьменко Аліна Вікторівна – аспірантка кафедри всесвітньої історії, методології та методики викладання Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 
Кунашенко Олена Вікторівна – асистент кафедри українознавства Інституту економіки та управління Миколаївського 

державного аграрного університету. 
Купчинська Ольга Михайлівна – учитель зарубіжної літератури та російської мови ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
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Куржанова Наталія Іванівна – директор Марганецької ЗОШ № 3 – експериментального навчального закладу (школа-родина). 
Кучеренко Світлана Володимирівна – викладач кафедри українознавства Одеської державної академії будівництва та 

архітектури. 
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Кушерець Василь Іванович – доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства „Знання” України, президент 
Університету сучасних знань. 

Кушнiрова Лариса Василiвна – викладач кафедри педагогічної творчості Сумського державного педагогічного університету 
iменi А.С. Макаренка. 

Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства ННДІУ. 

Лебедєва Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
Левенець Юрій Анатолійович – доктор політичних наук, академік НАН України, директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 
Левицька Надія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи енергетичного 

факультету Національного університету харчових технологій. 
Левітас Фелікс Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 
Левусь Дмитро Анатолійович – Директор Центру суспільних досліджень "Український меридіан", м. Київ. 
Левченко Андрій Вікторович – асистент кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету.  
Левчук Тереза Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, 

заступник декана Інституту філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
Леонов Валерій Павлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Бібліотеки РАН (м. Санкт-Петербург). 
Лєбєдєва Юлія Олександрівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем 

українознавства ННДІУ. 
Лікарчук Ігор Леонідович – доктор педагогічних наук, професор, директор Українського Центру оцінювання якості освіти. 
Лісовський Петро Миколайович – доцент кафедри теорії держави та права Міжгалузевого інституту управління. 
Лопушанська Галина Василівна – директор Львівської української гуманітарної  гімназії № 56. 
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії ННДІУ. 
Лущай Володимир Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.  
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Любарська Людмила Валентинівна – науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Магазинщикова Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України. 
Мазука Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, головний консультант відділу соціокультурних та етнонаціональних 

досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. 
Мазур Леонід Олексійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Мамчич Інна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара.  
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Науково-просвітницького центру „Українознавство” Товариства „Знання” України, 

науковий співробітник ННДІУ, Заслужений працівник культури України. 
Маслюк Андрій Миколайович – науковий співробітник Інституту психології АПН України. 
Матвієнко Петро Володимирович – кандидат філософських наук, докторант Інституту Вищої освіти АПН України. 
Мацюк Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
Машкова Галина Михайлівна – завідувач відділу аспірантури ННДІУ. 
Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, докторантка Прикарпатського національного університету 
імені В. Стефаника. 

Мединська Софія Леонідівна – аспірантка кафедри історії України та методик навчання Київського міського педагогічного 
університету ім. Б.Д. Грінченка. 

Мельник Анатолій Іванович – кандидат історичних наук, доцент перший проректор Чернігівського державного інституту 
економіки і управління. 

Мельник Ольга Євгенівна – кандидат філософських наук, викладач кафедри українознавства Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. 

Мерімерін Олег Володимирович – директор ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Микольченко Віра Сергіївна – викладач кафедри філософії Криворізького технічного університету. 
Мицик Сергій Васильович – заступник директора з навчально-виробничої роботи, голова циклової комісії професійно-

орієнтованих дисциплін Миколаївського державного вищого училища культури, здобувач Київського національного 
університету культури і мистецтв. 

Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної освіти, молодший 
науковий співробітник ННДІУ, заслужений працівник освіти України. 

Міняйло Світлана Анатоліївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх 
технологій ННДІУ. 

41 
Мокрий Володимир – доктор габілітований, професор, керівник кафедри українознавства Ягеллонського університету (Краків, 

Польща). 
Мудрик Володимир Григорович – аспірант Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Мушкетик Юрій Михайлович – Герой України, письменник.  
Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. 
Надольний Іван Федотович – доктор філософських наук, професор Національної академії державного управління при 

Президентові України. 
Наливайко Сергій Степанович – науковий співробітник відділу порівняльних досліджень ННДІУ. 
Нападиста Валентина Григорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Нестеренко Лідія Олександрівна – науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій ННДІУ. 
Новосад Світлана Олександрівна –– молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Нюкало Олена Володимирівна – заступник директора з НВР, учитель української мови та літератури,  учитель-методист, 

вищої категорії Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської 
міської ради Запорізької області. 
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Огірко Олег Васильович – доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, ад’юнкт-професор, доцент кафедри 
філософії та політології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького. 

Олейнікова Оксана Георгіївна – заступник директора з НВР, учитель-методист, учитель вищої категорії Бердянської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької 
області. 

Олефір Оксана Леонідівна – вчитель української мови та літератури Совєтської загальноосвітньої школи № 3 з 
кримськотатарською мовою навчання (АР Крим). 

Олійник Микола Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Бєлгородського 
державного університету.  

Олійник Тетяна Олексіївна – професор кафедри інформаційних технологій Харківського національного педагогічного 
університету. 

Онаць Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, директор ЗОШ № 41 м. Києва, президент Асоціації керівників шкіл 
України. 

Онищенко Олексій Семенович – доктор філософських наук, академік НАН України, генеральний директор Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Онищук Галина Михайлівна – вихователь ГО "Вальдорфська дошкільна освіта" ДНЗ "Золота казка". 
Отрошко Любов Григорівна – молодший науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
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Охріменко Олена Миколаївна – вчитель української мови та літератури Запорізької загальноосвітньої школи № 89. 
Павличко Дмитро Васильович – поет, голова Української всесвітньої координаційної ради. 
Павлова Олена Володимирівна – вчителька української мови та літератури Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького 

району Хмельницької області. 
Панібудьласка Володимир Федорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 
Паращенко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміністрування, голова Асоціації керівників шкіл 

м. Києва, директор Київського ліцею бізнесу. 
Пасемко Іван Петрович – завідувач відділу координації міжнародних зв’язків ННДІУ. 
Пасічник Ігор Демидович – доктор психологічних наук, професор, ректор Національного університету «Острозька академія». 
Пащенко Нінель Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Київського національного 

університету буд івництва .  
Петрикова Валентина Теодорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 
Петрова Євгенія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, директор Української суботньої 

школи імені Василя Сарчука (м. Гамільтон); заступник екзекутивного директора Світового Конґресу Українців (Торонто). 
Петрук Вікторія Миколаївна – аспірантка ННДІУ. 
Петрук Наталя Кирилівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та політології Хмельницького 

національного університету. 
Петрух Любов Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 
Петькун Світлана Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

ПВНЗ «Європейський університет». 
Пітякова Тетяна Степанівна – викладач кафедри філософії Київського національного економічного університету 

ім.В.Гетьмана. 
Плачинда Сергій Петрович – старший науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Плівачук Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Київського обласного інституту післядипломної 

освіти. 
Плотникова Людмила Федорівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 

ННДІУ. 
Полохало Володимир Іванович – кандидат історичних наук, Народний депутат України, голова Комітету з питань науки і 

освіти Верховної Ради України. 
Полянський Павло Броніславович – кандидат історичних наук, заступник міністра освіти і науки України. 
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Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Пономаренко Любомир Петрович – старший лаборант відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Попельнюх Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та російської мов 

Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. 
Попова Любов Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу фондів Національного музею народної архітектури та 

побуту України. 
Прадід Юрій Федорович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач 

кафедрою українського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 
Присяжна Тетяна Михайлівна – науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Проданюк Федір Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Київського 

національного університету технологій та дизайну. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка, старший науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Радишевський Ростислав Петрович – професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри полоністики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Рибарук Оксана Іванівна – молодший науковий співробітник філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Рихліцька Оксана Дмитрівна – кандидат філософських наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Рогоза Олександр Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і теорії мистецтва Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 
Романюк Світлана Захарівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Руденко Наталія Іванівна – директор Української гімназії у м. Сімферополі. 
Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна – аспірантка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 
Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
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Савойська Світлана Василівна – кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету будівництва та 
архітектури. 

Савонюк Роман Юхимович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Кримського 
юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Садоха Олена Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
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Сазоненко Ганна Стефанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Салата Андрій – студент Київського національного економічного університету, заступник голови ВМГО «Придністровська 

молодь України». 
Семенюченко Олексій Валерійович – науковий співробітник відділу національної культури ННДІУ. 
Семчук Надія Іванівна – кандидат філософських наук, старший викладач Київського міського педагогічного університету ім. Б. 

Грінченка. 
Сирбу Мар’яна Федосіївна – вчитель української мови та літератури, заступник директора з науково-методичної роботи МОЗ 

"Бендерська гімназія № 3 ім. І.Котляревського", м. Бендери. 
Сирник Марко – магістр, директор психологічно-педагогічного центру у Валчі, Об’єднання українців у Польщі. 
Сікорський Петро Іванович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з навчальної і наукової роботи 

Львівської філії Європейського університету, директор Вузівського природничо-економічного ліцею, старший науковий 
співробітник ННДІУ. 

Скакальська Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України і соціальних дисциплін 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. 

Скляр Володимир Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і техніки Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 

Сміх Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; вчитель українознавства ПЗШ І–ІІІ ст. «Католицька школа св. Василія Великого». 

Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Собко Інна Оттівна – старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного 

університету. 
Соколова Катерина Олександрівна – аспірантка Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Соколовська Клавдія Михайлівна – кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства Міжрегіональної академії 

управління персоналом, докторант Київського національного університету культури і мистецтв. 
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник 

відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Старічнєва Віра Ігорівна – аспірантка ННДІУ. 
Староста Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії 

Ужгородського національного університету. 
Стемпень Михайло – директор Інституту українознавства (Перемишль, Польща). 

45 
Степанюк Олена Владиленівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Національного 

університету харчових технологій. 
Степовик Дмитро Власович – доктор мистецтвознавства. 
Стоян Дар’я Владиславівна – аспірантка кафедри історії української філософії та культури Київського національного 

університету імені Т.Г. Шевченка.  
Сугробова Юлія Юріївна – доцент, завідувач кафедри українознавства Кримського державного медичного університету 

ім.С.І.Георгієвського. 
Сургова Світлана Юріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївського політехнічного 

інституту. 
Сушко Валентина Анатоліївна – кандидат історичних наук, методист краєзнавчого відділу Харківської обласної станції юних 

туристів. 
Таможська Ірина Володимирівна – магістр, викладач Харківського автотранспортного технікуму імені Серго Орджонікідзе, 

аспірантка Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 
Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Терес Наталія Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Терещенко Майя Євгенівна – методист з українознавства кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 
Тіщенко Олена Миколаївна – викладач кафедри хореографії Харківського ліцею мистецтв № 133, аспірантка Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.  
Ткаченко Світлана Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і техніки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства ННДІУ. 
Турпак Надія Василівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу геополітики й геостратегії 

ННДІУ. 
Удовенко Геннадій Йосипович – народний депутат України. 
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії ННДІУ. 
Федотова Оксана Олегівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Феніна Валентина Анатоліївна – магістр педагогічної освіти, методист, викладач циклової комісії гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін Миколаївського державного вищого училища культури. 
Фєсік Олена Ігорівна – науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій ННДІУ. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУ. 
Філатова Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри українознавства та гуманітарних наук Луганського 

державного медичного університету. 
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Філіна Антоніна Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, директор Інституту соціально-культурних комунікацій і 
менеджменту Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Філіна Тетяна Вікторівна – старший викладач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
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Філіпова Світлана Миколаївна – вчитель-методист, вчитель історії та суспільствознавства НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів 
№ 2-ліцей» Кіровоградська обл. 

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, міністр охорони навколишнього 
природного середовища України. 

Фініков Тарас Васильович – кандидат історичних наук, доцент, заступник міністра освіти і науки України. 
Халімончук Володимир Євгенович – координатор об’єднання українців Росії в Тюменській області, Ханти-Мансійському та 

Ямало-Ненецькому автономних округах, голова Ради культурно-просвітницького товариства «Українська родина». 
Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури ННДІУ. 
Церковняк-Городецька Олеся Георгіївна – кандидат філологічних наук, вчений секретар Міжнародної школи україністики 

НАН України. 
Цимбал Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Криворізького технічного 

університету. 
Цимбалюк Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської обл. 
Цицалюк Надія Митрофанівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії української культури 

Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. 
Цуркан Марія Валентинівна – методист українознавства Чернівецького міського управління освіти. 
Цюняк Олена Володимирівна – аспірантка кафедри історії і техніки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 
Чабанова Ірина Сергіївна – студентка гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.  
Чаура Ірина Анатоліївна – вчитель української мови та літератури Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоолександрівського району Херсонської області.  
Чемеркін Сергій Григорович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» 

ННДІУ. 
Чернега Петро Макарович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології Інституту історичної освіти 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 
Черних І.О. – старший викладач кафедри українознавства та гуманітарних наук Луганського державного медичного 

університету. 
Чернова Ірина Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізької державної 

інженерної академії. 
Чибісова Наталія Григорівна – кандидат філософських наук, доцент, проректор з гуманітарної освіти та виховання 

Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
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Чмільова Світлана Віталіївна – провідний спеціаліст редакційно-видавничого центру Черкаського державного технологічного 

університету. 
Чолану Людмила Василівна – старший викладач кафедри української мови та літератури Бельцького державного 

університету (Молдова). 
Чубик Юлія Ігорівна – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Чухліб Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри українознавства Інституту повітряного і космічного права та масових 

комунікацій Національного авіаційного університету.  
Шакун Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного 

інституту економіки і управління. 
Шаповал Людмила Володимирівна – аспірантка кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Шахрай Тетяна Олексіївна – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу виховних систем у 

педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 
Шевчук Володимир Олександрович – доктор економічних наук, професор, Голова наукового товариства імені Сергія 

Подолинського. 
Шкарпітко Ніна Олексіївна – завідувач міським методичним кабінетом м. Ірпінь. 
Шкрібляк Петро Васильович – директор філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Шляхова Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання та культури 

української мови Черкаського національного університету, старший науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» ННДІУ. 

Шостак Маргарита Василівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ.  
Шрамко Оксана Іллівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної та 

хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету. 
Шутак Лариса Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. 
Щербина Елла Борисівна – старший викладач кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 
Щур Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри українознавства Інституту повітряного і космічного права та 

масових комунікацій Національного авіаційного університету. 
Якубова Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних 

колекцій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 
Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу геополітики та геостратегії ННДІУ. 
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу української етнології 

ННДІУ. 
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4.19. Програма українознавчого наукового форуму 2010 р. 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний науково-дослідний інститут 

українознавства 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 
Київський міський Будинок учителя 

 
Міжнародна науково-практична конференція 

 
УКРАЇНОЗНАВСТВО 

У СВІТОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ 
ПРОСТОРІ 

 
ПРОГРАМА 

 
21–22 жовтня 2010 року 

м. Київ 
1 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО 
У СВІТОВОМУ 

ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ 
 

Обговорюється проблема 
 

«Роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку українознавства» 
21–22 жовтня 2010 року 

 
м. Київ 

Адреса оргкомітету: 
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18  
Національний науково-дослідний інститут українознавства (ННДІУ)  
Контактний тел./факс 236–01–02 – відділ філософії освіти та освітніх технологій; Телефони:  (095) 520–02–82 (Горенко Л.І.),  
(050) 448–77–24 (Ярошинський О.Б.). 
Е-mail: filos_osvita@ukr.net  

2 
ОРГКОМІТЕТ 
Міжнародної науково-практичної конференції 

«УКРАЇНОЗНАВСТВО У СВІТОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ» 
Співголови оргкомітету 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України, головний редактор журналу «Українознавство». 
Удод Олександр Андрійович – доктор історичних наук, професор, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

МОН України. 
Заступники 
Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Інституту українознавства Тбіліського 

університету ім. Ш.Руставелі (Грузія). 
Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

відділу культури Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України, 

заступник директора Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукових питань Національного 

науково-дослідного інституту українознавства, віце-президент Міжнародної асоціації «Україна і світове українство». 
Мельник Лариса Федорівна – директор Київського міського Будинку учителя. 
Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 
Рильський Григорій Володимирович – заступник директора з адміністративно-господарської роботи Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
3 

Федоренко Євген Васильович – доктор філософії, професор, Голова Управи Шкільної Ради при УККА, вчений секретар 
Української Вільної Академії наук у США, почесний член АНВШ України. 

Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу філософії освіти і освітніх технологій Національного науково-дослідного інституту українознавства. 

Члени оргкомітету: 
Боднар Валентина Володимирівна – директор Української гімназії ім. І.Котляревського м. Бендери (Придністров’я ). 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культури 

Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень Національного науково-дослідного інституту 

українознавства.   
Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства 

Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий 

співробітник відділу «Мова як українознавство» Національного науково-дослідного інституту українознавства.  
Зарецький Олексій Вікторович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 

українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
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Істоміна Надія Михайлівна – вчений секретар Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства.  
Касян Людмила Григорівна – завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій Національного науково-дослідного 

інституту українознавства. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу культури Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української 

етнології  
4 

Національного науково-дослідного інституту українознавства, академік Української академії політичних наук. 
Лебединська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, член Національної спілки письменників України 

(Санкт-Петербург, РФ).  
Лопушанська Галина Василівна – директор Львівської української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови № 56, заслужений вчитель України. 
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Маломуж Микола Григорович – заступник голови Наглядової ради Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Мартинюк Анатолій Григорович – керівник Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України. 
Мельніченко Людмила Миколаївна – завідувач канцелярії Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Мельниченко Оксана Андріївна – завідувач відділу науково-технічної інформації Національного науково-дослідного інституту 

українознавства. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист з українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
Пасемко Іван Петрович – старший науковий співробітник відділу координації міжнародних зв’язків Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» Національного 

науково-дослідного інституту українознавства. 
Потапенко Людмила Григорівна – заступник директора з економіки та фінансів – головний бухгалтер Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
Ренке Тетяна Леонідівна – завідувач відділу парадигмальних досліджень, заступник головного редактора журналу 

«Українознавство» Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
Руденко Наталія Іванівна – директор НВК «Українська гімназія» (м. Сімферополь, АР Крим). 
Сазоненко Ганна Стефанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Народний учитель. 
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Сергеєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і Повноважний посол України, заступник голови Наглядової ради Національного 
науково-дослідного інституту українознавства. 

Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу Національного 
науково-дослідного інституту українознавства. 

Сухолиткий Омелян Степанович – директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН 
України. 

Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 
проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства. 

Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Національного науково-
дослідного інституту українознавства. 

Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури Національного науково-дослідного інституту 
українознавства. 

Чолану Людмила Василівна – професор, завідувач кафедри української філології Бельцького державного університету 
(Молдова). 

Шкрібляк Петро Васильович – директор Філії «Гуцульщина» Національного науково-дослідного інституту українознавства. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 
ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 жовтня 2010 р. 
Пленарне засідання 

Місце проведення:  вул. Володимирська, 57, 
Київський міський Будинок учителя 

(9.00 – 18.00) 
8.30-10.00 – реєстрація учасників конференції. 
10.00-13.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 15 хв.) 
13.00-14.00 – перерва 
14.00-18.00 – пленарне засідання 

22 жовтня 2010 р. 
Секційні засідання 

Місце проведення:  вул. Ісаакяна, 18, 
Національний науково-дослідний 

інститут українознавства 
(10.00 – 13.00) 

Секція І. Історичні, теоретико-методологічні та суспільно-політичні складники розвитку сучасного гуманітарного простору.  
Підсекція 1 (к. 404). 
Підсекція 2 (к. 215). 

Секція ІІ. Інноваційні технології в системі освіти. Проблеми управління освітою та оцінювання якості знань (к. 410).  
Секція ІІІ. Національна культура в системі гуманітарної політики України. 

Підсекція 1 (к. 307). 
Підсекція 2 (к. 201) 
Підсекція 3 (к. 401) 

7 
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Секція ІV. Українська мовна ідентичність в сучасному освітньому просторі (к. 211). 
Секція V. Українознавство у діяльності навчальних закладів України та зарубіжжя. 

Підсекція 1 (к. 406а). 
Підсекція 2 (к. 206). 

13.00-14.00 – перерва. 
14.00 – круглий стіл «Українська освіта зарубіжжя» (к. 404). 

15.30-16.00 – перерва. 
Пленарне засідання 

Місце проведення:  вул. Ісаакяна, 18 (к. 404), 
актова зала Національного науково-дослідного 

інституту українознавства 
16.00 – заключне пленарне засідання. Звіти керівників секцій. Прийняття резолюції.  

8 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(21  жовтня 2010 року) 

Головують: Кононенко П.П., Удод О.А., Кононенко Т.П.  
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Святійший Патріарх Київський і всієї України-Руси Філарет 
Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АПН 

України, ректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 
Баканідзе Отар Акакійович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту українознавства Тбіліського 

університету ім. Ш.Руставелі (Грузія). 
Горюнова Віра Зіновіївна – начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації. 
Губерський Леонід Васильович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, ректор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів України. 
Жебровський Борис Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, перший заступник Міністра освіти і науки України, 

заслужений працівник освіти України. 
Леонов Валерій Павлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Бібліотеки РАН (м. Санкт-Петербург, РФ). 
Маломуж Микола Григорович – радник Президента України, заступник голови Наглядової ради Національного науково-

дослідного інституту українознавства. 
Мушкетик Юрій Михайлович – Герой України, письменник, член Наглядової ради ННДІУ. 

9 
Сергеєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Наглядової ради Національного 

науково-дослідного інституту українознавства. 
Суліма Євген Миколайович – доктор філософських наук, професор, заступник Міністра освіти і науки України. 
Федоренко Євген Васильович – голова Шкільної Ради США.   
ДОПОВІДІ 
Кононенко Петро Петрович (Київ). Українознавство в українському світі: досвід, проблеми, перспективи. 
Бех Володимир Павлович (Київ). Українська мова як чинник національного державотворення. 
Бугров Володимир Анатолійович (Київ). Українознавство як спеціальність магістерської підготовки в університетській освіті. 
Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Українознавство у ВНЗ Тернопілля. 
Дробноход Микола Іванович (Київ). Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку 

глобалізованого світу. 
Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Підготовка магістрів-філологів на українознавчих засадах. 
Іванова Людмила Василівна (Київ). Проблеми українознавчої освіти в українських школах зарубіжжя. 
Калакура Ярослав Степанович (Київ). Нові джерела в сучасному українознавстві. 
Касян Людмила Григорівна (Київ). Наукові дослідження Національного науково-дослідного інституту українознавства в 

навчально-виховному процесі. 
Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Українознавство у ВНЗ: теорія і практика (з досвіду 

роботи). 
Кононенко Тарас Петрович (Київ). Парадигмальні основи української освіти. Поклики часу. 
Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Українська ідентичність як явище і процес. 

10 
Кушерець Василь Іванович (Київ). Європейський вимір української ментальності. 
Лопушанська Галина Василівна (Львів). Управління розвитком гімназії з поглибленим вивченням українознавства та 

англійської мови. 
Маргітич Катерина Євгенівна (Берегове, Закарпатська обл.). Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

для угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття. 
Марущенко Володимир Станіславович (Київ). Гуманітарна політика України на сучасному етапі. 
Мельник Анатолій Іванович (Чернігів). Українознавчі аспекти державної політики в системі освіти початку XXI ст. 
Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Українознавство в системі освіти Чернівецької області. 
Недюха Микола Петрович (Київ). Правова ідеологія українського суспільства. 
Обушний Микола Іванович (Київ). Впровадження українознавства у вузівський освітній процес. 
Онаць Олена Миколаївна (Київ). Основні принципи управління сучасною школою на засадах українознавства. 
Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович (Дрогобич, Львівська обл.). Проблема мовної ідентичності в неодномовному 

суспільстві: українські реалії. 
Ренке Тетяна Леонідівна (Київ). Журнал «Українознавство» в освітньому просторі. 
Руденко Наталія Іванівна (Сімферополь, АР Крим). Українська школа-гімназія: перехід до нового статусу. 
Сазоненко Ганна Стефанівна (Київ). Українознавство в системі ліцей – ВНЗ. 
Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Українознавча гуманітаризація освіти України. 
Сікорський Петро Іванович (Львів), Цимбалюк Василь Іванович (Сквира, Київська обл.). Проблема створення підручників 

з українознавства для ЗНЗ. 
11 

Сніжко Валерій Володимирович (Київ). Природна концепція філософії українознавства. 
Соскін Олег Ігорович (Київ). Роль українознавства у становленні євроатлантичної моделі розвитку України. 
Степико Михайло Тимофійович (Київ). Історична ідентичність: феномен та проблема формування. 
Тетеріна-Блохин Дарина (Мюнхен, Німеччина). Україна – Німеччина: культурно-наукові зв’язки в історичному аспекті. 
Токар Леонід Кирилович (Київ). Українознавство як чинник реформування змісту освіти в Україні. 
Філіпчук Георгій Георгійович (Київ). Українознавство у підготовці вищими навчальними закладами освітньо-наукової еліти. 
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Чернілевський Дмитро Володимирович (Вінниця). Українознавство в системі гуманітарних наук вищої школи. 
Шкрібляк Петро Васильович (Верховина, Івано-Франківська обл.). Наукові експедиції в дослідженні проблем 

українознавства. 
Шокало Олександр Андрійович (Київ). Освітня і наукова практика збереження для України інтелектуального потенціалу 

українців за кордоном. 
12 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
(22 жовтня 2010 року) 

Секція І 
ІСТОРИЧНІ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СКЛАДНИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 
Головують: Калакура Я.С., Токар Л.К., Сніжко В.В., Фігурний Ю.С.  
Секретарі:  Краснодемська І.Й., Газізова О.О., Шакурова О.В., Шостак М.В. 
Підсекція 1 
Головують: Калакура Я.С., Токар Л.К.  
Секретар:   Краснодемська І.Й., Газізова О.О. 
Доповіді та повідомлення 
Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Гуманітарні питання в освітній політиці сучасної України. 
Безотосний Микола Трохимович (Полтава). Формування свідомості студентської молоді на засадах української національної 

ідеї. 
Бережна Тамара Василівна (Сімферополь, АР Крим). Українці як світовий феномен. 
Газізова Олена Олександрівна (Київ). Роль політичних партій і громадських організацій у вирішенні мовно-культурних 

проблем Криму. 
Галицька Тетяна Вікторівна (Київ). Архівні документи як свідчення репресивної політики щодо українознавства в 30-х роках 

ХХ ст. 
Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Дослідження самобутнього способу життя українського народу в науковій спадщині І. 

Франка. 
13 

Губський Сергій Іванович (Київ). Українознавча складова військової освіти в армії УНР періоду Директорії (1918–1921 рр.): 
досвід та уроки для сьогодення. 

Дякова Олена Валеріївна (Київ). Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української 
діаспори. 

Зірка Наталія Леонідівна (Сімферополь, АР Крим). Становлення громадянського суспільства в концепції українознавства. 
Калакура Олег Ярославович (Київ). Українська етнополітологія: етапи становлення і сучасне предметне поле. 
Калакура Ярослав Степанович (Київ). Історична пам’ять як чинник збереження національної ідентичності українського народу. 
Каневец Раїса Василівна (Київ). На шляху до інтегрованого світогляду. 
Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство в освіті та вихованні українців діаспори: історичний досвід та уроки. 
Кучер Валерій Васильович (Київ). Українська ідея в становленні Ю. Тютюнника як громадсько-політичного та військового 

діяча. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Концептуальні візії П. Куліша в становленні освіти та виховання в Україні. 
Мединська Софія Леонідівна (Київ). Досвід та уроки реформування гуманітарної сфери у формі українізації у 1920–1930-х рр. 
Мельник Ольга Євгенівна (Чернігів). Українознавчі тенденції в системі освіти на початку XX ст. 
Мосьондз Сергій Олександрович (Київ). Державна міграційна політика в дискурсі українознавства. 
Полець Марія Іванівна (Київ). Уніфікація і гармонізація українознавчих понять. 
Рудюк Сергій Павлович (Київ). Історія України у середніх та вищих навчальних закладах Російської Федерації. 
Солдатенко Валерій Федорович (Київ). Новітня революціологія і сучасна історія української революції як предмет 

українознавчих студій. 
Філатович Олександр Володимирович (Київ). Україна йде шляхом вдосконалення. 
Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Українознавча методологія в дослідженні художньої словесності. 

14 
Шевченко Наталя Володимирівна (Миколаїв). Переосмислення вітчизняної історії як інтелектуальний і політичний виклик для 

сучасної України. 
Підсекція 2 
Головують: Сніжко В.В., Фігурний Ю.С. 
Секретарі:    Шакурова О.В., Шостак М.В. 
Доповіді та повідомлення 
Баран Володимир Данилович (Київ). Становлення українського народу як українознавча проблема. 
Бебик Валерій Михайлович (Київ). Тисячолітня Україна. 
Беззуб Юрій Віленович (Київ). Володимир Міяковський – дослідник українського національного руху 40–80-х років ХІХ ст. 
Булаєв Олександр Петрович (Київ). Дебют українського парламентаризму в період першої російської революції (1905-

1907 рр.). 
Ведєрніков Юрій Анатолійович (Київ). Галузева специфіка законодавчих дефініцій. 
Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ). Відновлення незалежності України очима польських та російських істориків. 
Голібард Євген Іванович (Київ). Куди коливається маятник? Тенденційна оцінка української перспективи на тлі північно-східної 

часопросторової координати. 
Гордієнко Михайло Григорович (Ірпінь). Запит на патріотизм в умовах соціальної кризи. 
Горленко Віктор Вікторович (Київ). Особливості українського менталітету та правової системи України. 
Гранцев Володимир Іванович (Київ). Україна очима науковця та християнина. 
Дідовець Юрій Вікторович (Київ). Конституція Пилипа Орлика: минувшина і сучасність. 
Дяків Роман Степанович (Київ). Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах. 

15 
Коробко Борис Павлович (Київ). Основа енергетичної безпеки України. 
Котюк Віктор Олександрович (Київ). Етнополітика в Україні на початку національної революції 1917 року. 
Кравченко Сергій Сергійович (Київ). Правовий прагматизм у законодавстві. 
Купріянчук Ольга Володимирівна (Київ). Історіографія державницьких рухів в Україні в кінці ХІХ – початку ХХ ст. 
Ласкаревська Тетяна Валеріївна (Київ). Роль наукової спадщини В. Петрова у розвитку сучасного українознавства. 
Левітас Фелікс Львович (Київ). Науково-історичний спадок В. Винниченка (за матеріалами епістолярних джерел). 
Левченко Андрій Вікторович (Хмельницький). Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як джерельна база українознавства. 
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Лєбєдєв Вадим Олександрович (Київ). Історія м. Бердичева у ХVІ – ХVІІІ ст.: українознавчий аспект (від Великого князівства 
Литовського до Російської імперії). 

Лєбєдєва Юлія Олександрівна (Київ). Державницький сегмент наукових досліджень в радянській Україні: від згортання до 
заборони. 

Мартинюк Оксана Анатоліївна (Київ). Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в етногенезі слов’ян на території України в 
другій половині I тис. до н.е – середині I тис н.е. 

Ніколаєва Наталія Борисівна (Київ). Діяльність О.М. Асаткіна та проблема культурної самоідентифікації українців 30-х рр. ХХ 
ст. 

Огірко Ростислав Семенович (Київ). Світогляд XXI століття та Українська правова держава. 
Пахольчук Іван Степанович (Умань, Черкаська обл.). Історичні чинники формування та сучасний стан етнічної структури 

українського суспільства. 
Петрук Наталія Кирилівна (Хмельницький). Українознавчий вимір філософської науки. 
Плачинда Сергій Петрович (Київ). Історизм давньоукраїнської міфології як предмет українознавчого дослідження. 
Решетинський Валерій Миколайович (Київ). Важливість християнських принципів у побудові Української держави. 
Саган Олександр Назарович (Київ). Політика України у сфері державно-церковних відносин (початок XXI ст.). 
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Суренщиков Володимир В’ячеславович (Київ). Англо-український аспект українознавства. 
Федоренко Олександр Анатолійович (Київ). Конституція України – політико-правова основа розвитку українського суспільства 

на початку ХХІ століття. 
Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українознавство у вітчизняному і світовому гуманітарному просторі: стан та проблеми 

розвитку в світлі сучасних етнонаціональних і державотворчих процесів в Україні. 
Чирков Олег Адольфович (Київ). Країнознавчий аспект в українознавстві. 
Шакурова Ольга Владиславівна (Київ). Вивчення про походження українського народу як важливий напрямок розвитку 

сучасного гуманітарного простору. 
Шостак Маргарита Василівна (Київ). Утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях поч. ХХІ ст. 
Ясько Ростислав Олександрович (Київ). Українська діаспора в Республіці Узбекистан ХХ – ХХІ ст. 

17 
Cекція ІІ 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

Головують: Кононенко Т.П., Істоміна Н.М., Ільїна Г.В. 
Секретарі:   Дідух Л.В., Таровська О.А. 
Доповіді та повідомлення 
Варзар Тамара Михайлівна (Київ). Підготовка наукових і педагогічних кадрів з українознавства дистанційними методами. 
Вол Олена Віталіївна (Запоріжжя). Виховання самостійної творчої особистості методом проектів. 
Голуб Валентин Петрович (Київ). Використання ефективних технологій в роботі зі студентами ВНЗ. 
Григор'єва Олена Анатоліївна (Сімферополь, АР Крим). Розробка тестових завдань гуманітарного напрямку. 
Данилова Галина Степанівна, Бондаренко Галина Кирилівна, Зозуля Лідія Миколаївна (Київ). Інноваційні технології 

самовдосконалення творчого потенціалу педагога: з позицій акмеології. 
Дідух Людмила Валентинівна (Київ). Навчання дорослих дистанційно: багатоаспектність процесу (з практики тьютора 

дистанційних курсів). 
Добровольська Клавдія Петрівна, Кіршо Світлана Михайлівна (Одеса). Інноваційні технології та засоби формування 

українознавчої компетенції особистості в системі вищої економічної освіти України. 
Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство як чинник формування особистості студентства. 
Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина, Івано-Франківська обл.). Концепційні основи 

необхідності експедиційного українознавства в умовах Гуцульського регіону України. 
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Ільїна Галина Володимирівна (Київ). Ідентичність як умова інноваційної діяльності. 
Карпенко Володимир Анатолійович (Сімферополь, АР Крим). Проблеми викладання фізико-математичних наук у вищій 

школі. 
Король Інна Сергіївна (Київ). Форма взаємодії «викладач-студент» як засіб саморегуляції якості освіти. 
Кравець Микола Степанович (Львів). Інформаційні технології у філософії гуманітарної освіти України. 
Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Місце відкритих інтерактивних курсів в освітньому просторі. 
Ласкаржевська Валентина Вікторівна (Київ). Інноваційні технології розвитку дітей засобами українського декоративного 

мистецтва в центрах дитячої творчості. 
Лиховецька Світлана Василівна (Сімферополь, АР Крим). Зміст і конструювання тесту з українознавства. 
Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь, АР Крим). Розвиток української освіти у контексті загальнодержавної 

сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством. 
Охріменко Олена Миколаївна (Запоріжжя). Тестові технології оцінювання рівня якості знань, умінь і навичок учнів. 
Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Соціально-філософське значення дистанційної освіти. 
Смолов Олег Олександрович (Сімферополь, АР Крим). Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою 

та українознавством як джерело чинників розвитку української освіти. 
Таровська Олена Андріївна (Київ). Модернізація психолого-педагогічної підтримки начально-виховного процесу за допомогою 

інтернет-технологій. 
Терлецький Віталій Михайлович (Київ). Рецепція ідей німецького Просвітництва в українській філософії ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 
Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Антропологічний потенціал модернізації вітчизняного 

освітнього простору. 
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Секція ІІІ 
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Головують: Горенко Л.І., Борисенко В.К., Коротя-Ковальська В.П., Ворончук І.О. 
Секретарі:  Новосад С.О., Коткова М.В., Безпалько В.В. 
Підсекція 1 
Головують: Горенко Л.І. 
Секретар:   Новосад С.О. 
Доповіді та повідомлення 
Бардаш Ольга Дмитрівна (Київ). Особливості викладання дисципліни «Історія української культури» у ВНЗ гуманітарного 

профілю. 
Безущак Світлана Володимирівна (с. Швейків, Монастириський р-н Тернопільської обл.). Динаміка змін в календарній 

обрядовості населення Тернопільщини в кінці ХХ – ХХІ ст. 
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Бондаренко Антон Олександрович (Київ). Дослідження образу воїна-звіра у традиційній українській культурі та використання 
цих напрацювань в українознавчому навчальному процесі. 

Боднарчук Любов Сергіївна (Київ). Формування науково-категоріального інструментарію в українознавчому просторі. 
Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Традиції етнопедагогіки в системі виховання молодого покоління. 
Ванчура Юліана Василівна (Київ). Українське дитяче книговидання кінця ХХ – початку ХХІ століття як предмет 

українознавчого дослідження. 
Вертипорох Катерина Ігорівна (Санкт-Петербург, РФ). Нотна колекція кн. Юсупових як об’єкт українознавчих досліджень. 
Гаврилюк Галина Миколаївна (Вінниця). Гендерний аспект у процесі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді. 
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Гаврильченко Олена Георгіївна (Київ). З історії медичних знань в Україні. 
Галагуз Ірина Вікторівна (Київ). Особливості сучасної культури Центрального Полісся України.  
Горенко Лариса Іванівна (Київ). Українознавство як чинник формування культурної ідентичності національної еліти ХХІ ст. 
Гутковська Ірина Василівна (Чернівці). Національне виховання – важливий компонент процесу соціалізації індивіда в умовах 

протистояння традиційної та масової культури: реалії сьогодення. 
Довбня Віктор Миколайович (Чернігів). Про основи освітнього вчення Григорія Ващенка. 
Доморослий Валентин Іванович (Умань, Черкаська обл.). Навчальна дисципліна «Історія української культури» в системі 

гуманітарної освіти України. 
Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Українознавчі студії у європейському інтелектуальному просторі другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 
Желізняк Василь Михайлович (Тернопіль). Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного 

донесення. 
Заболоцька Лідія Анатоліївна (Мелітополь, Запорізька обл.). Роль просвітницької діяльності О. Павловича в розв’язанні 

мовної проблеми Закарпаття. 
Зарецький Олексій Вікторович (Київ). Світове українство проти залізної завіси: 1970-1980 рр. 
Захожай Зореслава Володимирівна (Київ). Українознавство в умовах окупаційної влади. 
Ідзьо Віктор Святославович (Львів). Галицьке Євангеліє 1144 року – національна пам’ятка в архіві Російського історичного 

музею (м. Москва). 
Квасюк Лариса Володимирівна (Острог, Рівненська обл.). «Книжиця» Василя Суразького у контексті полемічної літератури 

кінця XVI ст. 
Кислий Анатолій Олександрович (Чернігів). Релігія в історії гуманітарної освіти України. 

21 
Клименко Нінель Павлівна (Київ). Особливості національно-просвітницького руху в Галичині кінця XIX – початку XXст. 
Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці). Етнополітичні процеси в Україні на початку ХХІ ст.: проблема політичного 

русинізму в програмах українознавчих дисциплін вищих навчальних закладів. 
Кожолянко Олександр Георгійович (Чернівці). Язичництво у системі духовності українців кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
Кожолянко Олена Віталіївна (Чернівці). Традиційна весільна обрядовість українців у змісті вузівського курсу 

«Народознавство». 
Корж Ганна Вікторівна (Харків). Методологічні засади дослідження історичної пам’яті в освітніх стратегіях. 
Короб Антоніна Михайлівна (Київ). Місце підручникотворення 50–60-х рр. ХІХ ст. у системі українського видавничого процесу. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна (Київ). Українознавчі студії музично-пісенної творчості українського народу в освіті. 
Коткова Марія Василівна (Київ). Українознавство як чинник формування медіа-культурного простору освітян. 
Красільнікова Олена Василівна (Київ). Український церковно-православний рух 1917-1921 рр. та утворення Української 

автокефальної православної церкви. 
Крижановська Жанна Миколаївна (Дніпропетровськ). Філософський погляд на роль національної культури в гуманітарному 

розвитку освіти у період світової глобалізації. 
Куза Анжела Михайлівна (Львів). Вияв менталітету українського народу у фраземіці розмовно-побутового мовлення. 
Підсекція 2 
Головують: Борисенко В.К., Коротя-Ковальська В.П.  
Секретар:    Коткова М.В. 
Доповіді та повідомлення 
Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Вивчення язичницьких вірувань прадавніх українців у контексті українознавства. 
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Левітас Світлана Феліксівна (Київ). Міжетнічні проекції образів жіночої демонології в англійській готичній традиції. 
Макарова Марія Володимирівна (Київ). Національна культура в сучасному гуманітарному просторі. 
Місталь Олена Георгіївна (Париж, Франція). Українсько-французькі ментальні взаємодії (на прикладі Української школи 

мистецтв). 
Мітіна Ірина Валентинівна (Комсомольськ, Полтавська обл.). Формування загальнокультурних компетентностей учнів 

загальноосвітніх шкіл через інтегрування уроків української мови, літератури,  художньої культури та українознавства. 
Мошик Ірина Вікторівна (Глухів, Сумська обл.). Роль професорсько-викладацького складу ВНЗ Чернігівщини у формуванні 

української інтелігенції 30-х років ХХ ст. 
Нагірняк Леонід Іванович (Київ). Українські національні традиції в сучасному декоративно-прикладному мистецтві. 
Наливайко Сергій Степанович (Київ). Результати новітніх досліджень з давньоукраїнської історії та їх впровадження в 

систему історичної та гуманітарної освіти України. 
Наливайко Степан Іванович (Київ). Давній міф про кравенців-українців та його паралелі в індійській та грецькій міфології. 
Небесна Зоряна Зеновіївна (Київ). Сімейне виховання українців Бойківщини в системі гуманітарної освіти. 
Нечепа Василь Григорович (Київ). Мистецтво як українознавство. 
Новосад Світлана Олександрівна (Київ). Духовність особистості: соціокультурна сутність української парадигми. 
Осипчук Володимир Семенович (Київ). Післямова «Слова о полку Ігоревім». 
Отрошко Любов Григорівна (Київ). Наукове українознавство мовою природної символіки. 
Палійчук Оксана Михайлівна (Чернівці). Системність як основний принцип реалізації українського національного виховання в 

педагогічній спадщині А. Горохович. 
Панченко Ольга Олександрівна (Київ). Феномен Трипільської цивілізації в системі української національної культури: історія і 

сучасність. 
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Петрощук Наталія Романівна (Київ). Розвиток системи підвищення кваліфікації учителів в Україні (ІІ половина ХІХ ст. – 1917 
р.). 

Петькун Світлана Михайлівна (Київ). Багатогранник національної культури як сутність відношення Людина – Світ. 
Поправко Ольга Вікторівна (Мелітополь, Запорізька обл.). Динамiка свят в українськiй культурi. 
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Процик Ігор Володимирович (Тернопіль). Роль неформальних організацій в суспільно-політичних перетвореннях на Україні в 
другій половині 80-х років ХХ ст.: історія виникнення та основні завдання їх діяльності. 

Рибарук Оксана Іванівна (Верховина, Івано-Франківська обл.). Співпраця із австралійським дослідником Тімоті Коупом під 
час його експедиції по Гуцульщині. 

Свідзінський Вадим Анатолійович (Сімферополь, АР Крим). Національна ідея як концепт культури у ВНЗ. 
Скакальська Ірина Богданівна (Кременець, Рівненська обл.). Українознавча спрямованість діяльності просвітянської еліти 

Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. 
Смольницька Ольга Олександрівна (Київ). Філософська інтерпретація християнських образів в українській літературі доби 

бароко (на матеріалі праць Д. Чижевського). 
Степовик Дмитро Власович (Київ). Нові стильові тенденції в розвитку сучасного українського ікономалярства. 
Степура Марія Євгенівна (Київ). Мистецькі фахові дисципліни в системі ВНЗ України: українознавча парадигма. 
Сугробова Юлія Юріївна (Сімферополь, АР Крим). Трансформація соціуму: нові цінності молодіжної культури. 
Турпак Надія Василівна (Київ). Етика відповідальності як компонент українознавчої освіти. 
Філіп Юлія Леонтіївна (Чернівці). Джерела творчості Юрія Федьковича. 
Хмель Олег Миколайович (Київ). Націоналізм – концепція культурної ідентичності нації. 
Шестель Олена Геннадіївна, Скиба Ірина Геннадіївна (Луганськ). Дефініція поняття національного характеру в студіях 

українських і зарубіжних етнопсихологів. 
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Ярошенко Роман Васильович (Івано-Франківськ). Українознавче дослідження жанру псалма. 
Яценко Олена Олексіївна (Запоріжжя). Українознавчі аспекти у викладанні історії української культури. 
Підсекція 3 

УКРАЇНСЬКЕ ПОВСЯКДЕННЯ XVI – XVII ст. ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Головують: Ворончук І.О. 
Секретар:  Безпалько В.В. 
Доповіді та повідомлення 
Безпалько Владислав Вікторович (Київ). Волиняни у посольській службі Великого князівства Литовського до Кримського 

ханату. 
Білоус Наталя Олексіївна (Київ). Заповіти волинських міщан XVII ст. як джерело до історії повсякдення українських міст. 
Висотін Микола Борисович (Київ). Епідемії як чинник втрат мирного населення Волині в період революції 1648 – 1654 рр. 
Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Служба селянського домогосподарства на Волині XVI – 1-ї половини XVII ст. 
Поліщук Володимир Васильович (Київ).  Принципи відбору джерел з історії повсякдення на матеріалах судових книг ХVІ ст. 

(Волинська земля). 
Сафонкіна Ольга Леонтіївна (Київ). Категорії волинського селянства за актовими джерелами XVI – 1-ї половини XVII ст. 
Тесленко Ігор Анатолійович (Київ). Інвентарі як джерело для реконструкції українського повсякдення XVI – XVII ст. 

25 
Секція ІV 
УКРАЇНСЬКА МОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
Головують: Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Чемеркін С.Г. 
Секретарі:  Карпенко Н.С., Безсмертна Н.С. 
Доповіді та повідомлення: 
Алексєєва Вікторія Вікторівна (Дніпропетровськ). Вплив сучасної мовної освіти на формування українознавчого світогляду 

школярів. 
Безотосний Микола Трохимович (Полтава). Мова – основа формування української нації та держави. 
Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Реалізація світоглядних орієнтацій особистості в інтернет-комунікації. 
Бигар Ганна Павлівна (Чернівці). Проблеми рідномовної освіти в публікаціях педагогічної преси зарубіжних українців. 
Біленкова Лідія Миколаївна (Чернівці). Роль сім’ї в формуванні етнокультурної ідентичності канадських українців. 
Бублейник Людмила Василівна (Луцьк). Лексична ідіоматичність у перекладознавчому вимірі. 
Вакуленко Василь Федорович (Луганськ). Лексична парадигматика слів-номенів місця грецького і латинського походження в 

текстах українських героїко-фантастичних казок. 
Василик Марина Степанівна (Івано-Франківськ). Рідномовна освіта як чинник національного виховання молодшого покоління 

українців у США і Канаді. 
Волошина Ганна Анатоліївна (Черкаси). Проблема взаємозв’язку української мовної ідентичності та ідентифікації, їх 

співмірності в українознавчому просторі. 
Гаврилюк Тетяна Анатоліївна (Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.). Проблеми рідномовної освіти в творчій 

спадщині Костя Кисілевського. 
26 

Гримич Марина Віллівна (Київ). Українська мовна ідентичність українців Бразилії (на матеріалах шкільних програм). 
Земляков Олексій Сергійович (Сімферополь, АР Крим). Феномен української мови. Генеза, проблеми, перспективи на 

Кримському півострові. 
Івашина Наталія Юріївна (Київ). Мовна парадигма освітнього простору України та зарубіжжя ХХІ ст. 
Карпенко Наталія Сергіївна (Київ). Реалізація психологічної складової у підручниках з української мови для загальноосвітніх 

навчальних закладів (на прикладі підручників для 5 класу). 
Клименко Надія Михайлівна (Київ). Матеріал про видатних українців у підручниках з української мови (6 кл.). 
Косач Юлія Володимирівна (Київ). Історія українського термінотворення. 
Кравченко Оксана Василівна (Київ). Ознаки української ідентичності на сторінках підручників з рідної мови для шкіл діаспори. 
Кушнiрова Лариса Василiвна (Суми). Лінгводидактична спадщина В.I. Масальського. 
Марковський Володимир Ярославович (Львів). Проблематика статусу мови у науковій творчості О. Потебні. 
Мороз Оксана Анатоліївна (Маріуполь, Донецька обл.). Фразеологізми з топонімічним компонентом як джерело формування 

українознавчого світогляду мовної особистості. 
Ніколенко Лідія Тимофіївна (Київ). Розвиток культури українського мовлення педагогів у системі післядипломної освіти. 
Парфенович Анна Валентинівна (Київ). Інтерактивні засоби у процесі формування національної мовної особистості. 
Підвисоцька Наталія Іванівна (Київ). Українська мова – національна мова українського народу. 
Піц Ірина Іванівна (Чернівці). Навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу рідних шкіл в українській діаспорі 

Канади (на матеріалах спадщини В. Луціва). 
Плотникова Людмила Федорівна (Київ). Мова у формуванні національних цінностей у студентському середовищі. 

27 
Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Сучасний підручник з українознавства для ВНЗ: концепційні засади. 
Пономаренко Катерина Вікторівна (Донецьк). Культура мовлення та формування мовно-національної ідентичності 

української молоді. 
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Романчук Світлана Миколаївна (Ірпінь, Київська обл.). Психологія сприймання і розуміння студентами наукового тексту. 
Романюк Світлана Захарівна (Чернівці). Вплив мовної політики країн проживання на рідномовну освіту діаспорних українців. 
Самсонова Олена Василівна (Сімферополь, АР Крим). Фразеологізми з компонентом-назвою рослин на позначення емоцій 

людини. 
Скляр Володимир Миколайович (Харків). Відмінності в рівні освіти україномовного та російськомовного населення сучасної 

України: причини та наслідки. 
Соколова Тетяна Анатоліївна (Артемівськ, Донецька обл.). Українська мова – духовне багатство народу. 
Цимбалюк Василь Іванович (Сквира, Київська обл.). Рідна мова в осмисленні генези українського народу. 
Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Нові тренди у кодифікації мовної норми. 
Чернишова Лариса Іванівна (Макіївка, Донецька обл.). Можливості синтаксичного способу термінотворення у сучасній 

українській будівельній терміносистемі. 
Шляхова Валентина Володимирівна (Черкаси). Українознавчий підхід до формування мовної особистості школяра. 

28 
Секція V 

УКРАЇНОЗНАВСТВО У ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ 
Головують: Дробноход М.І., Касян Л.Г., Ярошинський О.Б. 
Секретарі:   Бойко С.М., Фєсік О.І., Кононенко А.М. 
Підсекція 1  
Головують: Дробноход М.І., Ярошинський О.Б. 
Секретарі:    Бойко С.М., Кононенко А.М. 
Доповіді та повідомлення 
Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Роль українознавства в системі вищої освіти. 
Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Особистість педагога в українознавчо-філософських дослідженнях. 
Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Українознавство і формування національної ідентичності особистості в сучасному 

освітньому просторі. 
Гончарук Валентина Анатоліївна (Умань, Черкаська обл.). Пошуково-експедиційні методи у підготовці майбутнього вчителя 

з українознавства. 
Дюмін Олексій Захарович (Харків). Роль кафедри українознавства у вихованні національної свідомості студентів. 
Калінкіна Світлана Анатоліївна (Сімферополь, АР Крим). Проблеми вивчення українознавства у ВНЗ. 
Карпенко Ірина Іванівна (Сімферополь, АР Крим). Необхідність зміни державної політики в галузі науки та освіти щодо 

стратегії розвитку українознавства в сучасному гуманітарному просторі. 
Ковпік Світлана Іванівна (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Специфіка написання курсових робіт з українознавства 

студентами-філологами ВНЗ. 
Козілецька Тетяна Федорівна (Біла Церква, Київська обл.). Формування моральних цінностей молодших школярів засобами 

українознавства. 
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Куза Анжела Михайлівна (Львів). Основні напрямки та завдання сучасних українознавчих досліджень. 
Левітас Фелікс Львович (Київ). Досвід впровадження кредитно-модульної системи при вивченні курсу «Українознавство» в 

післядипломній освіті. 
Машкова Галина Михайлівна (Київ). Досвід та проблеми підготовки кадрів з українознавства в Національному науково-

дослідному інституті українознавства (2004-2010 рр.). 
Микольченко Віра Сергіївна (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.). Виховання у студентів технічних ВНЗ соціодуховних норм 

поведінки для успішної професійної діяльності. 
Нападиста Валентина Григорівна (Київ). Освіта як предмет етичного аналізу. 
Пітякова Тетяна Степанівна (Київ). Гуманітаризація освіти в умовах сучасних глобалізаційних викликів. 
Проданюк Федір Миколайович (Київ). Організація самостійної роботи студентів при вивченні українознавчих дисциплін за 

кредитно-модульною системою навчання. 
Руснак Іван Степанович (Чернівці). Українознавчі засади підготовки майбутніх учителів початкових класів в полікультурному 

регіоні. 
Сабадуха Володимир Олексійович (Луганськ). Я – концепція викладача вищої школи в умовах кризи без особистісної моделі 

навчально-виховного процесу. 
Ситник Наталія Іванівна (Чернівці). Роль вищих навчальних закладів України в розбудові українознавчих студій у Канаді. 
Стадніченко Ольга Олександрівна (Запоріжжя). Особливості викладання українознавства в Запорізькому національному 

університеті. 
Чорна Валентина Григорівна (Сімферополь, АР Крим). Кафедра «Українознавство» Національної академії 

природоохоронного та курортного будівництва. 
Ярошинський Олег Богданович (Київ). Проблеми підготовки кадрів українознавців для наукових й освітніх установ.  
Ятченко Володимир Феодосійович (Київ). Стан та проблеми викладання українознавства у ВНЗ. 

30 
Підсекція 2  
Головують: Касян Л.Г., Чолану Л.В. 
Секретарі:   Фєсік О.І., Довжна А.В. 
Доповіді та повідомлення 
Балагура Олена Олександрівна (Київ). Духовна основа сучасної освіти. 
Василевська Тетяна Едуардівна (Київ). Професійно-етична підготовка фахівця. 
Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква, Київська обл.). Впровадження надбань народної педагогіки у навчально-виховний 

процес ЗНЗ. 
Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Українознавство як навчальна дисципліна і методологія викладання 

гуманітарних дисциплін. 
Головай Ірина Андріївна (Київ). Акмепідходи у вихованні громадянськості на уроках українознавства. 
Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси). Історичний контекст українознавства як науки і навчальної дисципліни. 
Даниленко Володимир Іванович (Київ). Проблеми гуманітарної підготовки у вищих начальних закладах України. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна (Київ). Українознавство як теоретико-методологічна основа системи навчання та індивідуального 

розвитку учнів (з досвіду роботи відділення філології і мистецтвознавства Київської МАН «Дослідник»). 
Жуковський Василь Миколайович (Острог, Рівненська обл.). Морально-етичне виховання школярів України на 

християнських цінностях. 
Іванчук Зоряна Теодорівна (Львів). Науково-пошуковий центр українознавства імені Василя Сухомлинського. 
Йовенко Лариса Іванівна (Умань, Черкаська обл.). Питання українознавчої освіти і нової школи на сторінках часопису 

«Вільна українська школа». 
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Коваленко Дмитро Станіславович (Сімферополь, АР Крим). Етапи розвитку українознавства в системі освіти початку ХХІ ст. 
Кононенко Алла Михайлівна (Київ). Інформаційно-довідкові видання ННДІУ в освітній роботі. 

31 
Магазинщикова Ірина Петрівна, Лободинська Оксана Мирославівна (Львів). Використання компетентністно-орієнтованого 

підходу в процесі екологізації вищої освіти України. 
Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Українознавство як інтегративна наука, еврилогія, концепція та програма творення 

української цивілізації. 
Мерімерін Олег Володимирович (Біла Церква, Київська обл.). Управління розбудовою громадсько-активної школи засобами 

українознавства. 
Несевич Ірина Ярославівна (Львів). Лабораторія українознавства живе Україною. 
Нестеренко Лідія Олександрівна (Чернігів). Позакласна робота з українознавства в ЗНЗ. 
Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Українознавча парадигма екологічного виховання. 
Прокоп Інна Степанівна (Чернівці). Українознавство у змісті шкільної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 
Санченко Анна Юріївна (Київ). Проблеми інституалізації українознавства в освіті незалежної України. 
Сивачук Наталя Петрівна (Умань, Черкаська обл.). Питання підготовки вчителя українознавства в педагогічному дискурсі 

1920–1930-х років. 
Слободян Лілія Олександрівна (Київ). Концептуальні засади сучасного українознавства. 
Сміх Світлана Володимирівна (Івано-Франківськ). І. Боднарук про українознавство як основу виховного процесу. 
Терешко Інна Григорівна (Умань, Черкаська обл.). Висвітлення проблеми українознавства на сторінках вітчизняної періодики 

початку ХХ століття. 
Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Українознавче спрямування виховного процесу в початковій школі. 
Чернієнко Денис Аркадійович (Уфа, Республіка Башкортостан). Розвиток українознавства в Башкортостані: досвід та 

сучасний стан. 
Чмільова Світлана Віталіївна (Київ). Культурно-освітня робота як засіб формування українознавчого світогляду сільської 

молоді. 
Чолану Людмила Василівна (Бельці, Молдова). Українська ланка державної освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

(22 жовтня 2010 р.) 
«Українська освіта зарубіжжя» 

Головують: Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю., Ільїна Г.В. 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(22 жовтня 2010 р.) 
Звіти керівників секцій: 
Калакура Ярослав Степанович, Токар Леонід Кирилович «ІСТОРИЧНІ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІ СКЛАДНИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ». 
Кононенко Тарас Петрович, Істоміна Надія Михайлівна, Ільїна Галина Володимирівна «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

СИСТЕМІ ОСВІТИ. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ». 
Горенко Лариса Іванівна, Борисенко Валентина Кирилівна, Коротя-Ковальська Валентина Павлівна «НАЦІОНАЛЬНА 

КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ». 
Єрмоленко Світлана Яківна, Пономаренко Ангеліна Юріївна, Чемеркін Сергій Григорович «УКРАЇНСЬКА МОВНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ». 
Дробноход Микола Іванович, Касян Людмила Григорівна, Ярошинський Олег Богданович «УКРАЇНОЗНАВСТВО У 

ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ». 
Прийняття ухвали конференції 
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ВІДОМОСТІ 

про учасників Міжнародної науково-практичної конференції 
«Українознавство у світовому гуманітарному 

просторі» 
Алексєєва Вікторія Вікторівна – аспірантка відділу «Мова як українознавство» ННДІУ, співробітник навчально-методичного 

відділу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АПН 

України, ректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 
Антонюк Тетяна Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Державної академії 

житлово-комунального господарства. 
Балагура Олена Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарної освіти та соціології Київського 

економічного інституту менеджменту. 
Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий 

співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
Бардаш Ольга Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 

Університету менеджменту освіти АПН України. 
Бебик Валерій Михайлович – доктор політичних наук, професор, проректор Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». 
Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Беззуб Юрій Віленович – методист науково-методичного центру суспільствознавства та українознавства; викладач кафедри 

методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

Безотосний Микола Трохимович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, психології та педагогіки Полтавської 
державної аграрної академії. 

Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Безсмертна Наталія Сергіївна – аспірантка, старший лаборант відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Безущак Світлана Володимирівна – аспірантка ННДІУ. 
Бережна Тамара Василівна – молодший науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Бех Володимир Павлович – доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, перший 

проректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України. 
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Бигар Ганна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Біленкова Лідія Миколаївна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Білоус Наталя Олексіївна – старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх 

технологій ННДІУ. 
Бондаренко Антон Олександрович – аспірант ННДІУ. 
Бондаренко Галина Кирилівна – учитель-методист, завідувач методичного кабінету ліцею № 157 м. Києва. 
Боднарчук Любов Сергіївна – магістрантка філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, старший лаборант відділу культури ННДІУ. 
Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культури 

ННДІУ. 
Бублейник Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу 

Волинського інституту економіки і менеджменту (м. Луцьк). 
Бугров Володимир Анатолійович – кандидат філософських наук, проректор Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
Булаєв Олександр Петрович – аспірант Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка. 
Вакуленко Василь Федорович – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного інституту 

культури і мистецтв. 
Ванчура Юліана Василівна – молодший науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУ.   
Василик Марина Степанівна – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Василевська Тетяна Едуардівна – професор кафедри філософії і методології управління Національної академії державного 

управління при Президенті України. 
Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора, учитель української мови та літератури ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Ведєрніков Юрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, ректор Університету сучасних знань. 
Вертипорох Катерина Ігорівна – студентка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Вичівський Павло Павлович – аспірант Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. 
Вол Олена Віталіївна – магістр, вчитель світової літератури Запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 89 

Запорізької міської ради. 
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Волошина Ганна Анатоліївна – аспірантка відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, керівник науково-дослідницької групи «Етнологія» Центру 

українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Габорак Оксана Миколаївна – методист українознавства Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 
Гаврилюк Галина Миколаївна – заступник директора з виховної роботи школи-гімназії № 30 м. Вінниці, аспірантка ННДІУ. 
Гаврилюк Тетяна Анатоліївна – аспірантка Кам’янець-Подільського державного університету імені І.Огієнка. 
Гаврильченко Олена Георгіївна – аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Газізова Олена Олександрівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Галагуз Ірина Вікторівна – аспірантка кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  
Галицька Тетяна Вікторівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Голібард Євген Іванович – письменник, журналіст. 
Головай Ірина Андріївна – завідувач лабораторії українознавства, учитель українознавства, української літератури 

Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Голуб Валентин Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 
Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та 

українознавства Тернопільського національного економічного університету. 
Гончарук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Національного 

університету державної податкової служби України. 
Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

відділу культури ННДІУ.  
Горленко Віктор Вікторович – аспірант, старший викладач Університету сучасних знань. 
Горюнова Віра Зіновіївна – начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації. 
Гранцев Володимир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту ядерних 

досліджень НАН України. 
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Григор'єва Олена Анатоліївна – молодший науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Гримич Марина Віллівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української літератури 

ННДІУ. 
Грон Вікторія Віталіївна – викладач історії та англійської мови Черкаського професійного ліцею, аспірантка відділу історичних 

та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Губерський Леонід Васильович – доктор філософських наук, професор, академік НАН України, ректор Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 

ННДІУ. 
Гутковська Ірина Василівна – кандидат історичних наук, викладач етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Даниленко Володимир Іванович – кандидат історичних наук, начальник відділу педагогічної та післядипломної освіти 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 
Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент.  
Дідовець Юрій Вікторович – Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 
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Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень 
ННДІУ. 

Добровольська Клавдія Петрівна – доцент кафедри мовної психолого-педагогічної підготовки Одеського державного 
економічного університету. 

Довбня Віктор Миколайович – кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри 
суспільних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. 

Доморослий Валентин Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Уманського 
національного університету садівництва. 

Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України, 
заступник директора ННДІУ. 

Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології Національного 
лісотехнічного університету України. 

Дюмін Олексій Захарович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 
національного університету радіоелектроніки. 

Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 

Дякова Олена Валеріївна – молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії, аспірантка ННДІУ. 
Єлісєєва Наталя Дмитрівна – аспірантка відділу філософських та психологічних проблем українознавства ННДІУ. 
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Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу «Мова як 

українознавство» ННДІУ. 
Жебровський Борис Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, перший заступник Міністра освіти і науки України, 

заслужений працівник освіти України. 
Желізняк Василь Михайлович – магістр історії, аспірант кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка.  
Жуковський Василь Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, проректор Національного університету «Острозька 

академія». 
Заболоцька Лідія Анатоліївна – викладач кафедри українознавства Таврійського державного агротехнологічного 

університету, здобувач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 
університету. 

Зарецький Олексій Вікторович – кандидат філологічних наук, завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 
українознавства ННДІУ. 

Захожай Зореслава Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства Київського 
національного університету технологій і дизайну. 

Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Зеленчук Ярослав Іванович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Земляков Олексій Сергійович – молодший науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Зірка Наталія Леонідівна – науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Зозуля Лідія Миколаївна – заступник директора тренінгового центру «Галіцкий і партнери». 
Іванова Людмила Василівна – директор Міжнародної української школи. 
Іванчук Зоряна Теодорівна – вчитель українознавства Львівської української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови № 56. 
Івашина Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та 

зарубіжних центрів українознавства ННДІУ. 
Ідзьо Віктор Святославович – ректор Українського університету (м. Москва). 
Ільїна Галина Володимирівна – кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу філософсько-психологічних 

проблем українознавства ННДІУ. 
Істоміна Надія Михайлівна – вчений секретар ННДІУ. 
Йовенко Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Калакура Олег Ярославович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, старший науковий співробітник ННДІУ. 
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Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історичних та 
теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 

Калінкіна Світлана Анатоліївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ННДІУ. 
Каневец Раїса Василівна – інженер-гідролог. 
Карпенко Володимир Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Карпенко Ірина Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Карпенко Наталія Сергіївна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Касян Людмила Григорівна – завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій ННДІУ. 
Квасюк Лариса Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія». 
Кислий Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 
Кіршо Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри мовної психолого-педагогічної підготовки 

Одеського державного економічного університету. 
Клименко Надія Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Клименко Нінель Павлівна – кандидат історичних наук, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.  
Коваленко Дмитро Станіславович – науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Ковпiк Світлана Іванівна – кандидат філологічних наук, старший науковий спiвробiтник вiдділу етнологiї ННДIУ. 
Кожолянко Георгій Костянтинович – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, голова Буковинського етнографічного товариства. 
Кожолянко Олександр Георгійович – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології, античної та середньовічної 

історії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Кожолянко Олена Віталіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії, 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Козілецька Тетяна Федорівна – учитель початкових класів ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
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Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий спiвробiтник вiддiлу фiлософii освiти 
та освітніх технологій ННДIУ. 

39 
Кононенко Алла Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу філософії освіти і освітніх технологій ННДІУ. 
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік, президент Міжнародної асоціації «Україна і 

світове українство», директор ННДІУ. 
Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з науки ННДІУ. 
Корж Ганна Вікторівна – аспірантка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.C. Сковороди. 
Короб Антоніна Михайлівна – науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Коробко Борис Павлович – кандидат технічних наук. 
Король Інна Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУ. 
Коротя-Ковальська Валентина Павлівна – завідувач відділу культури ННДІУ, народна артистка України. 
Косач Юлія Володимирівна – студентка факультету управління залізничним транспортом Державного економіко-

технологічного університету транспорту. 
Коткова Марія Василівна – молодший науковий співробітник відділу культури ННДІУ. 
Котюк Віктор Олександрович – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Кравець Микола Степанович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного 

лісотехнічного університету України. 
Кравченко Оксана Василівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Кравченко Сергій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, викладач Університету сучасних знань. 
Красільнікова Олена Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Українського 

державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. 
Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичних та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Крижановська Жанна Миколаївна – завідувач лабораторії українознавства і народознавства кафедри філософії освіти 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української 

етнології Національного науково-дослідного інституту українознавства, заслужений діяч науки і техніки України, академік 
Української академії політичних наук. 

Куза Анжела Михайлівна – завідувач кафедри українознавства Львівського національного аграрного університету. 
Купріянчук Ольга Володимирівна – аспірантка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  
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Кухар Вікторія Віталіївна – старший лаборант відділу української етнології ННДІУ. 
Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник ННДІУ. 
Кучер Валерій Васильович – начальник Університету українознавства Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. 
Кушерець Василь Іванович – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова правління 

Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань. 
Кушнiрова Лариса Василiвна – викладач кафедри педагогічної творчостi та освітніх технологій Сумського державного 

педагогiчного університету iменi А.С. Макаренка. 
Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 

українознавства ННДІУ. 
Ласкаревська Тетяна Валеріївна – аспірантка ННДІУ. 
Ласкаржевська Валентина Вікторівна – керівник гуртка Київського палацу дітей та юнацтва.  
Левітас Світлана Феліксівна – аспірантка Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
Левітас Фелікс Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка. 
Левченко Андрій Вікторович – викладач кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету.  
Леонов Валерій Павлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Бібліотеки РАН (м. Санкт-Петербург). 
Лєбєдєв Вадим Олександрович – аспірант ННДІУ. 
Лєбєдєва Юлія Олександрівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних 

проблем українознавства ННДІУ. 
Лиховецька Світлана Василівна – молодший науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Лободинська Оксана Мирославівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного 

лісотехнічного університету України. 
Лопушанська Галина Василівна – директор Львівської української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови № 56, заслужений вчитель України. 
Лукашенко Віктор Володимирович – директор Кримської філії ННДІУ. 
Магазинщикова Ірина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України. 
Макарова Марія Володимирівна – кандидат культурології, завідувач відділу АДЕМ України. 
Маломуж Микола Григорович – радник Президента України, заступник голови Наглядової ради ННДІУ. 
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Маргітич Катерина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філології Закарпатського угорського 

інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 
Марковський Володимир Ярославович – ад’юнкт кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 
Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України, науковий співробітник 

ННДІУ, заслужений працівник культури України. 
Мартинюк Оксана Анатоліївна – референт Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України. 
Марущенко Володимир Станіславович – народний депутат України, голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки 

України з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями. 
Машкова Галина Михайлівна – завідувач відділу аспірантури ННДІУ. 
Мединська Софія Леонідівна – аспірантка кафедри історії України та методик навчання Київського міського педагогічного 

університету ім. Б.Д. Грінченка. 
Мельник Анатолій Іванович – доктор філософських наук, доцент, перший проректор Чернігівського державного інституту 

економіки і управління. 
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Мельник Ольга Євгенівна – кандидат філософських наук, в.о. доцента кафедри українознавства Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. 

Мерімерін Олег Володимирович – директор ЗОШ № 21 м. Білої Церкви. 
Микольченко Віра Сергіївна – викладач кафедри філософії Криворізького технічного університету. 
Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Чернівецького обласного інституту післядипломної освіти, молодший 

науковий співробітник ННДІУ, заслужений працівник освіти України. 
Місталь Олена Георгіївна – директор Української школи мистецтв (м. Париж). 
Мітіна Ірина Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури 

Комсомольської гімназії імені В.О.Нижиченка Комсомольської міської ради Полтавської області. 
Мороз Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології Маріупольського 

державного університету. 
Мосьондз Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії, проректор з навчально-виховної та 

наукової роботи Університету сучасних знань.  
Мошик Ірина Вікторівна – вчений секретар Національного заповідника «Глухів». 
Мушкетик Юрій Михайлович – Герой України, письменник, член Наглядової ради ННДІУ. 
Нагірняк Леонід Іванович – викладач кафедри художніх виробів з кераміки Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. 
Наливайко Сергій Степанович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
Наливайко Степан Іванович – старший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
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Нападиста Валентина Григорівна – доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
Науменко Людмила Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов 

Державного економіко-технологічного університету транспорту.    
Небесна Зоряна Зеновіївна – аспірантка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, завідувач сектору методології Інституту законодавства 

Верховної Ради України, провідний науковий співробітник відділу філософських та психологічних проблем українознавства 
ННДІУ. 

Несевич Ірина Ярославівна – вчитель українознавства Львівської української гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням 
українознавства та англійської мови № 56. 

Нестеренко Лідія Олександрівна – старший викладач кафедри суспільних дисциплін Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського. 

Нечепа Василь Григорович – старший науковий співробітник відділу культури ННДІУ, народний артист України. 
Ніколаєва Наталія Борисівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
Ніколенко Лідія Тимофіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. 
Новосад Світлана Олександрівна – науковий співробітник відділу культури ННДІУ. 
Обушний Микола Іванович – доктор політологічних наук, директор Центру українознавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   
Огірко Ростислав Семенович – кандидат юридичних наук, професор Київського національного педагогічного університету 

ім. М. Драгоманова. 
Онаць Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи № 41 імені З.К. Слюсаренка м. Києва, 

президент Асоціації керівників шкіл України, шеф-редактор газети «Директор школи», заслужений вчитель України. 
Осипчук Володимир Семенович – доктор математичних наук, консультант лабораторії інноваційних досліджень Інституту 

педагогіки АПН. 
Отрошко Любов Григорівна – науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Охріменко Олена Миколаївна – магістр, вчитель української мови та літератури Запорізької загальноосвітньої школи № 89. 
Палійчук Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Панченко Ольга Олександрівна – ОКР спеціаліст філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, старший лаборант відділу культури ННДІУ. 
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Парфенович Анна Валентинівна – викладач кафедри української та іноземних мов Державного економіко-технологічного 
університету транспорту. 

Пахольчук Іван Степанович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін 
Уманського національного університету садівництва. 

Петрощук Наталія Романівна – завідувач НМЦ профільного навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

Петрук Вікторія Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУ. 
Петрук Наталія Кирилівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і політології Хмельницького 

національного університету. 
Петькун Світлана Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

ПВНЗ «Європейський університет». 
Підвисоцька Наталія Іванівна – студентка факультету управління залізничним транспортом Державного економіко-

технологічного університету транспорту. 
Пітякова Тетяна Степанівна – викладач кафедри філософії Київського національного економічного університету ім. В. 

Гетьмана. 
Піц Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 
Плачинда Сергій Петрович – старший науковий співробітник відділу української літератури ННДІУ. 
Плотникова Людмила Федорівна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства 

ННДІУ. 
Полець Марія Іванівна – доктор філософії, провідний спеціаліст Інституту змісту освіти і інноваційних технологій МОН України. 
Поліщук Володимир Васильович – старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, завідувач відділу «Мова як українознавство» ННДІУ. 
Пономаренко Катерина Вікторівна – викладач кафедри українознавства Донецького юридичного інституту Луганського 

державного університету ім. Е.О. Дідоренка. 
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Поправко Ольга Вікторівна – аспірантка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Присяжна Тетяна Михайлівна – науковий співробітник відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Проданюк Федір Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри українознавства Київського 

національного університету технологій та дизайну. 
Прокоп Інна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 
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Процик Ігор Володимирович – асистент кафедри історії України і соціальних дисциплін Кременецького обласного 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, здобувач кафедри нової та новітньої історії Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка, старший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ. 

Ренке Тетяна Леонідівна – завідувач відділу парадигмальних досліджень, заступник головного редактора журналу 
«Українознавство» ННДІУ. 

Решетинський Валерій Миколайович – кандидат технічних наук, президент Міжнародної духовної академії, директор 
Науково-дослідного інституту креаціоністичних досліджень «Інститут генези та буття Всесвіту». 

Рибарук Оксана Іванівна – молодший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Романчук Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності та культури 

Національного університету державної податкової служби України. 
Романюк Світлана Захарівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Руденко Наталія Іванівна – директор НВК «Українська гімназія» (м. Сімферополь), заслужений працівник освіти України. 
Рудюк Сергій Павлович – полковник, Міністерство оборони України. 
Руснак Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Сабадуха Володимир Олексійович – доцент кафедри соціальної роботи Луганського інституту праці та соціальних технологій.  
Саган Олександр Назарович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії 

НАН України. 
Сазоненко Ганна Стефанівна – кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Народний учитель. 
Самсонова Олена Василівна – викладач кафедри українознавства Державної установи “Кримський державний медичний 

університет імені С.І. Гергієвського”. 
Санченко Анна Юріївна – аспірантка відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Сафонкіна Ольга Леонтіївна – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Свідзінський Вадим Анатолійович – старший науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Сергеєв Юрій Анатолійович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Наглядової ради Національного 

науково-дослідного інституту українознавства. 
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Сивачук Наталя Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та 
українознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Ситник Костянтин Меркурійович – академік НАН України, член Президії НАН України, почесний директор Інституту ботаніки 
імені М.Г. Холодного НАН України, член президії правління Товариства «Знання» України. 

Ситник Наталія Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

Скакальська Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України та соціальних дисциплін 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. 

Скиба Ірина Геннадіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри юридичної лінгвістики та 
документознавства Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 

Слободян Лілія Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу парадигмальних досліджень ННДІУ. 
Сміх Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 
Смолов Олег Олександрович – науковий співробітник Кримської філії ННДІУ. 
Смольницька Ольга Олександрівна – аспірантка кафедри української філософії та культури філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Сніжко Валерій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу природи та психології етносу ННДІУ. 
Соколова Тетяна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лінгвістики та 

суспільствознавства Донецького університету економіки та права. 
Солдатенко Валерій Федорович – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Українського інституту 

національної пам’яті. 
Соскін Олег Ігорович – кандидат економічних наук, директор Інституту трансформації суспільства, професор Національної 

академії управління. 
Стадніченко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізького 

національного університету. 
Степико Михайло Тимофійович – доктор філософських наук, професор, вчений секретар Національного інституту 

стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу філософських та психологічних проблем українознавства 
ННДІУ. 

Степовик Дмитро Власович – доктор мистецтвознавства, професор. 
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Степура Марія Євгенівна – студентка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Сугробова Юлія Юріївна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Державної установи 

“Кримський державний медичний університет імені С.І. Гергієвського”. 
Суліма Євген Миколайович – доктор філософських наук, професор, заступник Міністра освіти і науки України. 
Суренщиков Володимир В’ячеславович – молодший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних 

центрів українознавства ННДІУ. 
Таровська Олена Андріївна – науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства ННДІУ. 
Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури та українознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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Терлецький Віталій Михайлович – старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем 
українознавства ННДІУ. 

Тесленко Ігор Анатолійович – старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства ННДІУ. 
Токар Леонід Кирилович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних 

проблем українознавства ННДІУ. 
Турпак Надія Василівна – кандидат філософських наук, завідувач сектору геополітичних досліджень ННДІУ. 
Удод Олександр Андрійович – доктор історичних наук, професор, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

МОН України, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. 
Федоренко Олександр Анатолійович – науковий співробітник сектору геополітичних досліджень ННДІУ. 
Фєсік Олена Ігорівна – науковий співробітник відділу філософії освіти та освітніх технологій ННДІУ. 
Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУ. 
Філатович Олександр Володимирович – академік Української академії наук, директор медичного центру «Живе Слово».  
Філіп Юлія Леонтіївна – завідувач редакційно-видавничого відділу Чернівецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 
Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України. 
Хмель Олег Миколайович – аспірант ННДІУ. 
Хоменко Олександр Анатолійович – завідувач відділу української літератури ННДІУ. 
Цимбал Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Криворізького технічного 

університету. 
Цимбалюк Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської області, заслужений учитель 

України 
Чемеркін Сергій Григорович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» 

ННДІУ. 
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Чернишова Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Прикладна лінгвістика та етнологія» Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури.  

Чернієнко Денис Аркадійович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Уфимської філії 
Московського державного гуманітарного університету. 

Чернілевський Дмитро Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри соціальної роботи, 
директор Центру дидактичних креативних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету 
«Україна». 

Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
Чмільова Світлана Віталіївна – аспірантка відділу «Мова як українознавство». 
Чолану Людмила Василівна – в.о. завідувача кафедри української мови та літератури Бельцького державного університету ім. 

А. Руссо (Молдова). 
Чорна Валентина Григорівна – завідувач кафедри українознавства Національної академії природоохоронного та курортного 

будівництва. 
Шакурова Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ. 
Шевченко Наталя Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, декан факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.  
Шестель Олена Геннадіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри юридичної лінгвістики та 

документознавства Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 
Шкрібляк Петро Васильович – директор Філії «Гуцульщина» ННДІУ. 
Шляхова Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання та культури 

української мови Черкаського національного університету, старший науковий співробітник відділу «Мова як 
українознавство» ННДІУ. 

Шокало Олександр Андрійович – голова Міжнародної громадської організації українців «Четверта хвиля» (м. Київ), головний 
редактор журналу «Український світ». 

Шостак Маргарита Василівна – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ.  
Ярошенко Роман Васильович – аспірант Національного університету «Острозька академія». 
Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу філософії освіти та освітніх технологій ННДІУ. 
Ясько Ростислав Олександрович – молодший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів 

українознавства ННДІУ. 
Ятченко Володимир Феодосійович – доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу української етнології 

ННДІУ. 
Яценко Олена Олексіївна – асистент кафедри українознавства Запорізького національного університету. 
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4.20. Програма українознавчого наукового форуму 2011 р. 
 
 

Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту 
Національний науково-дослідний інститут  

українознавства 
Міжнародна асоціація «Україна і світове українство» 

20 ювілейна Міжнародна науково-практична конференція 
 

Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм 
 

ПРОГРАМА 
 

25–26 жовтня 2011 року 
м. Київ 

1 
УДК 908 (478) 
ББК 63,5 (4 УКР) 
П 11 
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Програма 20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-

методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м.Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник: Фігурний Ю.С., орг. секретар 
Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ, 2011. – 40 с. 

 
Програму укладено на основі заявок учасників 20 ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм», організатором якої є 
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії і була організована 25–26 жовтня 2011 
року в м. Києві. Проведення 20-ї ювілейної Міжнародної конференції та всі її результати здійснені в контексті виконання 
прикладних науково-дослідних проектів упродовж 2010–2011 рр.: 1. Український  етнос у світовому часопросторі. Українці у 
світовій цивілізації  та культурі (наук. керівник: Кононенко П.П.); 2. Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в 
гуманітарному просторі України  (наук. керівник: Кононенко Т.П.); 3. Національна культура в системі українознавства (наук. 
керівник: Горенко Л.І.); 4. Українська повсякденність XVI–XVII ст. – джерелознавчий вимір (наук. керівник: Ворончук І.О.); 
5.Українознавство в системі освіти і науки (наук. керівник: Ярошинський О.Б.) 

Програма розрахована на вчителів, студентів, викладачів, аспірантів, науковців і всіх тих, хто цікавиться життям і буттям 
українського народу у всесвітньо-цивілізаційному процесі. 
 

ББК 63,5 (4 УКР) 
© Фігурний Ю. С. 2011 

© ННДІУВІ МОНМС України, 2011. 
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ОРГКОМІТЕТ 
20 ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ» 
 
СПІВГОЛОВИ:  
Кононенко П.П. – доктор філологічних наук, професор, академік, директор Національного науково-дослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки та молоді і спорту України. 
Якименко О.В. – заступник директора департаменту наукової діяльності та ліцензування з науки МОН та МС України. 
ЗАСТУПНИКИ: 
Дробноход М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу цивілізаційного ґенезису України ННДІУ та 
ВІ. 
Кононенко Т.П. – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем 
українознавства ННДІУ та ВІ. 
Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ. 
Рильський Г.В. – завідувач господарсько-технічного відділу ННДІУ та ВІ. 
Фігурний Ю.С. – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУ та ВІ. 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 
Фєсік О.І. – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУ та ВІ. 
Борисенко В.К. – завідувач відділу культурологічних досліджень ННДІУ та ВІ. 
Баран В.Д. – чл.-кор. НАН України, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології ННДІУ 
та ВІ. 
Варзар Т.М. – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУ та ВІ. 
Ворончук І.О. – к. і. н., доц., к. і. н., доц., завідувач відділу історичних пам’яток ННДІУ та ВІ. 
Гримич М.В. – д. і. н., проф., завідувач відділу міжнародного менеджменту українознавства ННДІУ та ВІ. 
Дідух Л.В. – к. і. н., завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУ та ВІ. 
Дорошенко І.В. – завідувач відділу кадрів ННДІУ та ВІ. 
Істоміна Н.М. – магістр освіти, вчений секретар ННДІУ та ВІ. 
Лукашенко В.В. – завідувач відділення «Кримська філія» ННДІУ та ВІ (м.Сімферополь, АР Крим). 
Мельниченко О.А. – завідувач сектору науково-технічної інформації у складі відділу наукової комунікації ННДІУ та ВІ. 
Пономаренко А.Ю. – к. філол. н, пров. н. с. відділу філології ННДІУ та ВІ. 
Потапенко Л.Г. – завідувач відділу економіки та фінансового обліку ННДІУ та ВІ. 
Ренке Т.Л. – завідувач відділу наукових комунікацій ННДІУ та ВІ. 
Токар Л.К. – к. і. н., завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУ та ВІ. 
Торбенко З.Б. – завідувач наукової бібліотеки ННДІУ та ВІ. 
Хоменко О.А. – ст. н. с. відділу української філології (керівник сектору української літератури) ННДІУ та ВІ. 
Шкрібляк П.В. – завідувач відділення «Філія «Гуцульщина» ННДІУ та ВІ. 

3 
ПОРЯДОК РОБОТИ  

ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
25 жовтня 2011 р. (вівторок) 

Пленарне засідання 
Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18, 
Національний науково-дослідний  

інститут українознавства та всесвітньої історії (кім. 404) 
актова зала ННДІУВІ 

(9.00 – 18.00) 
9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції. 
10.00-13.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.) 
13.00-14.00 – перерва 
14.00-18.00 – пленарне засідання 

26 жовтня 2011 р. (середа) 
Секційні засідання 

Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18,  
Національний науково-дослідний  

інститут українознавства та всесвітньої історії 
(10.00 – 13.00) 
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Секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми (кім.211). 
Секція 2. Образ України у світовій культурі (кім.306). 
Секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі (кім. 

215). 
Секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях (кім.404). 
Секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії (кім.410, комп. клас). 
Секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу (кім.201). 

4 
Секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової (кім. 307). 
Секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант 

художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки (кім.302). 
Секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях (кім. 408). 
Секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії (кім.410 а). 
Секція 11. Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном (кім. 206). 
Секція 12. Дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті сучасної світової історичної парадигми (кім 401). 

Перерва 
(13.00-14.00) 

Пленарне засідання 
Місце проведення: вул. Ісаакяна, 18 (к. 404), 

актова зала Національного науково-дослідного  
інституту українознавства та всесвітньої історії 

(14.00-17.00) 
14.00-16.00 – звіти керівників секцій (виступи до 10 хв.) 
16.00-17.00 –прийняття Ухвали конференції 

5 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

25 жовтня 2011 р. 
Головують: Кононенко П.П., Якименко О.В. 

 
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Привітання проректора з науково-педагогічної роботи Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Бугрова 
Володимира Анатолійовича, доцента, кандидата філософських наук. 

ДОПОВІДІ 
1. Кононенко Петро Петрович, Кононенко Тарас Петрович (Київ). Україна і український етнос у безмежжі світового 

часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі. 
 

2. Баран Володимир Данилович (Київ). У пошуках джерел українського народу. 
3. Бойко Світлана Миколаївна (Київ). Роль освітнього проекту «Міжнародного конкурсу з українознавства» для 

формування української ідентичності молоді України і зарубіжжя. 
4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Проблеми українського повсякдення XVI-XVII ст. – стан та перспективи. 
5. Воропаєва Тетяна Сергіївна (Київ). Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та 

європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) 
6. Газін Володимир Прокопович (Кам'янець-Подільський) Проблеми вивчення всесвітньої історії в Україні. 
7. Гримич Марина Віллівна (Київ). Досвід міжнародного наукового співробітництва: Українці Бразилії. 
8. Жовтий С.А. (Київ). Становлення системи освіти в Росії: український внесок (друга пол. ХVII-XVIII ст.) 
9. Ідзьо Віктор Святославович (Москва, РФ). Українознавство в Росії: основні концепції. 
10. Калакура Ярослав Степанович (Київ). Застосування методологічного інструментарію українознавства в студіях із 

всесвітньої історії. 
11. Ключковська Ірина Михайлівна (Львів). Українська мова у світі: контекст сучасних реалій. 
12. Козлов Анатолій Васильович (Кривий Ріг). Фактори формування та деформування української ідентичності в 

сучасних освітніх стратегіях. 
13. Крисаченко Валентин Семенович (Київ). Теорія і методологія історичного українознавства. 

14. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі. 

15. Левітас Фелікс Львович (Київ). Підвищення кваліфікації викладачів українознавства та всесвітньої історії в системі 
післядипломної педагогічної освіти м. Києва. 

16. Лукашенко Віктор Володимирович (Сімферополь). Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння державною 
мовою у проекті ННДІУ та ВІ під патронатом Президента України «Рівноправна якісна мовна освіта в Україні» 
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17. Сандуляк Леонтій Іванович (Київська обл.) «Не мовчіть – і вас почують!» (Свідчення очевидця та учасника 

історичних подій). 
18. Скляр Володимир Миколайович (Харків). Новітні тенденції в змінах етномовної структури населення України на тлі 

інерційного впливу радянської доби. 
19. Тодоров Ігор Ярославович (Донецьк). Історичне підґрунтя європейського покликання України. 
20. Токар Леонід Кирилович (Київ). Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві. 
21. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Наукові конференції, проведені вченими-українознавцями як дієвий засіб 

осягнення нагальних проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті реорганізації ННДІУ в ННДІУВІ. 
22. Чирков Олег Адольфович (Київ). Перспективи взаємодії українознавства та всесвітньої історії на методологічному 

рівні у науковій роботі ННДІУВІ. 

23. Шкрібляк Петро Васильович (Верховина). Верховинщина як етнографічний центр Гуцульщини та  її співпраця з 
іншими регіонами України та діаспорою в дослідженні проблем відродження, розвитку, поширення та використання 
історико-культурної спадщини в процесах боротьби за встановлення і розбудову Української держави: історія, 
сучасний стан, перспективи. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
Секція 1 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ 

Головують: к.і.н., доц. Токар Л. К., д.і.н., проф. Калакура Я. С.  
Секретарі: м.н.с. Лазарєва В. Т., м.н.с. Санченко А. Ю.  

1. Бевз Тетяна Анатоліївна (Київ). Українознавство та всесвітня історія у цивілізаційному поступі українського 
народу. 

2. Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ). Українська самостійність в інтерпретаціях польських та 
російських істориків. 

3. Гомотюк Оксана Євгенівна (Тернопіль). Ментальність українського народу: вплив зовнішніх і внутрішніх 
чинників на процес формування у ІІ-й пол. ХХ ст. 

4. Грон Вікторія Віталіївна (Черкаси) Наукові історичні осередки української діаспори як центри збереження та 
розвитку інтелектуального потенціалу України.  

5. Губський Сергій Іванович (Київ). Особливості військового співробітництва Армії УНР з мілітарними 
структурами сусідніх держав (1918–1921 рр.): уроки для сьогодення. 

6. Єрмашов Тарас Васильович (Київ). Етнонаціональний та суспільно-політичний досвід країн заходу в творчій 
спадщині С. Єфремова. 

7. Зброжко Ольга Михайлівна (Київ). Рух опору тоталітарним режимам в Україні 1940-перш. пол. 50-х рр. в 
українській та світовій історії. 

8. Калакура Олег Ярославович (Київ). Світові етнополітичні тенденції в національній політиці України. 
9. Краснодемська Ірина Йосипівна (Київ). Українознавство як світовий феномен: особливості розвитку науки в 

європейських країнах у ХХ ст. 
10. Лазарєва Валентина Тимофіївна (Київ). Концептуальні ідеї держави і права в творчості П. Куліша як 

складова українознавства. 
11. Плотникова Людмила Федорівна (Київ). Проблеми розвитку української мови в контексті сучасних світових 

(глобалізаційних) процесів. 
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12. Понур Юрій Сергійович (Київ). Національні інтереси як визначальний чинник етнонаціонального та світового 
вияву людського буття. 

13. Санченко Анна Юріївна (Київ). Українознавство і всесвітня історія в концептуальних підходах ННДІУВІ. 
14. Слободян Лілія Олександрівна (Київ). Реакція світової громадськості на голодомор в Україні (1932–1933 рр.) 

як об’єкт українознавчих досліджень. 
15. Стоян Дар’я Владиславівна (Київ). Історіософська спадщина Ю. І. Вассияна в контексті міждисциплінарних 

українознавчих досліджень.  
16. Толочко Денис Володимирович (Київ). Етноісторичні реконструкції походження українського народу: 

теоретико-методологічні основи. 
17. Шумихіна Світлана Олександрівна (Київ). Культурно-духовні процеси в Польщі у міжвоєнний період (20-х – 

30-х рр. ХХ ст.) очима українських і польських дослідників. 
Секція 2 

ОБРАЗ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ 
Головують: д.і.н, проф., Ідзьо В.С., д.філос. н., проф. Крисаченко В.С., к. філос. н. Турпак Н.В. 
Секретар: н.с.в. Дякова О.В. 

1. Владимиренко В’ячеслав Євгенович (Київ). Глобалізація антропосфери і виклики   українській людності. 
2. Дзьобань Олександр Петрович (Харків). Інформаційне насильство над Україною.  
3. Дідик Ольга Дмитрівна (Київ). Сучасні тенденції розвитку українсько-польського стратегічного партнерства. 
4. Дякова Олена Валеріївна (Київ). Економічні підвалини збереження національної ідентичності української діаспори. 
5. Ємець Тетяна Михайлівна (Київ). Феноменологія емігрантних українознавчих інституцій ХХ ст. 
6. Коткова Марія Василівна (Київ). Медіа-культура як феномен українського суспільства в умовах глобалізації. 
7. Мельник Володимир Петрович (Львів). Архетипові підвалини толерантності українців. 
8. Мостяєв Олександр Іванович (Київ). «Геополітичні складові цивілізаційного образу України». 
9. Піскун Валентина Миколаївна (Київ). Політична ідеологія української еміграції І половини ХХ століття. 
10. Потужний Олег Петрович (Переяслав-Хмельницький). Вплив гуманітарної глобалізації на духовність українського 

суспільства. 
11. Походяща Олена Борисівна (Київ). Українське козацтво очима європейських художників. 
12. Рик Сергій Миколайович (Переяслав-Хмельницький). Психоемоційні особливості українського менталітету. 
13. Троцан Дарина Юріївна (Київ) Архетипний образ дороги у міфологічних уявленнях українців (кінець ХІХ – початок ХХ 

ст.). 
14. Турпак Надія Василівна (Київ). Соціокультурні засади формування глобалізаційного аспекту духовності українців. 
15. Хилько Микола Іванович (Київ). Українські геополітичні доктрини ХХ ст. 
16. Шептицька Тетяна Леонідівна (Київ). Україна – реальна і стереотипна у баченні польського письменства. 
17. Юрченко Світлана Володимирівна (Київ). Перспективи української філософії виховання в умовах глобалізації. 
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Секція 3 

ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ У ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОМУ 
ПРОЦЕСІ 

Головують: к.і.н. Фігурний Ю.С., с.н.с. Шостак М.В. 
Секретар: л. Кухар В.В. 

1. Бондаренко Антон Олександрович (Київ). Культ звіра (у військових традиціях) на території України: зародження, 
розвиток і занепад. 

2. Борек Петро (Польща) Образ України у «Громадянській війні» Самуїла Твардовського. 
3. Булаєв Олександр Петрович (Київ). Українська політична еліта і національне питання в Російській імперії між двома 

революціями (1905 – 1917 рр.). 
4. Вінс Віктор Володимирович (Переяслав-Хмельницький). Педагогічна діяльність академіка В.М.Глушкова (друга 

половина 1950-х- 1981 рр.) 
5. Висовень Діана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Політична, освітня і соціокультурна діяльність генерал-

губернатора Малоросії М. Рєпніна (1816-1834 рр.): джерельна база та методологічні основи дослідження. 
6. Висовень Оксана Іванівна (Переслав-Хмельницький). Взаємовідносини євангельсько-баптиських громад на 

теренах України (1920-1950 рр.) 
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7. Власюк Ігор Миколайович (Житомир). Аграрна тематика на сторінках газети «Волынь». 
8. Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна (Київ). Історіографія проблеми розвитку українознавства у Східній 

Словаччині у другій половині ХХ ст. 
9. Дуда Наталія Михайлівна (Львів). Типологічні моделі етнічних процесів в Україні. 
10. Жам Олена Михайлівна (Переяслав-Хмельницький). Архівні документи про діяльність казенних млинів на 

Правобережній Україні у ХІХ ст. 
11. Желізняк Василь Михайлович (Тернопіль) Національна політика Російської імперії в Волинській губернії кінця ХVIII 

ст. – 1914р. 
12. Калінович Олена Ігорівна (Переяслав-Хмельницький). Освіта у Переяславському повіті Полтавської губернії в кінці 

ХІХ – початку ХХ ст. 
13. Карнаух Артем Олексійович (Переяслав-Хмельницький). Діяльність молодіжних організацій Півдня України в 

повоєнний період (1943-1953 рр.). 
14. Кашперський Володимир Євгенович (Переяслав-Хмельницький).  Вища педагогічна освіта України в умовах 

суспільно-політичних змін (2002-2010 рр.): історіографія проблеми. 
15. Костенко Оксана Олексіївна (Переяслав-Хмельницький). Конституційна реформа в Україні: соціально-правовий 

аспект (1991-1996 рр.) 
16. Красножон Неоніла Григорівна (Переяслав-Хмельницький). Державне управління реформуванням вищої освіти 

України на сучасному етапі розвитку. 
17. Кузьменко Аліна Вікторівна (Переяслав-Хмельницький) Освіта національних меншин України 1920 – 1930-ті роки: 

історіографічні дослідження 1993 – 2009 років 
18. Кухар Вікторія Віталіївна (Київ). Молодіжні неформальні об’єднання в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 
19. Ласкаревська Тетяна Валеріївна (Київ). В. Петров – визначний українознавець. 
20. Мартинюк Оксана Анатоліївна (Київ). Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в етногенезі слов’ян на території 

України в другій половині I тис. до н.е. – середині I тис. н.е. 
21. Наливайко Сергій Степанович (Київ). Українознавчі виміри «індоєвропейської проблеми» (у світлі новітніх історико-

лінгвістичних, археологічних і порівняльно-генетичних досліджень). 
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22. Омельчук Володимир Васильович (Київ). Засади врегулювання конфліктів в єдиному гуманітарному просторі 
України. 

23. Омельчук Володимир Васильович, Омельчук Марія Володимирівна (Київ). Правовий устрій Гетьманату 
середини XVIII ст.: основні напрямки соціокультурної модернізації. 

24. Павлюк Олександр Олексійович (Київ). Уряд генеральних підскарбіїв в контексті дослідження історії України ХVІІІ 
ст.: постановка проблеми дослідження. 

25. Підіпригора Володимир Іванович (Київ). Всесвітній проект «Дерево Життя Соборної України: мета, зміст, 
структура». 

26. Сіропол Володимир Олександрович (Переяслав-Хмельницький). Висвітлення діяльності військово-польової 
терапії та хірурогії в роки Великої Вітчизняної Війни на сторінках «Военно-медицинского журнала». 

27. Сокаль Ігор Іванович (Київ). Українська військова історія в контексті наукових проблем українознавства. 
28. Ткаченко Олеся Віталіївна, Соловйова Тетяна Миколаївна (Переяслав-Хмельницький). Вища освіта в Україні в 

період її становлення. 
29. Тонконог Олена Іванівна (Переяслав-Хмельницький). Продовольче постачання населення міст центральної 

України в 1943-1945 рр. 
30. Фігурний Юрій Степанович (Київ). Українське етнодержавонацієтворення в 1600-1647 рр. в українознавчому вимірі. 
31. Чирков Олег Адольфович (Київ). Представлення знань про історію України у сегменті Вікіпедії українською мовою. 
32. Чуйко Інна Степенівна (Тернопіль). Участь Євгена Олесницького (1860-1917) у боротьбі за демократизацію виборчої 

системи. 
33. Шакурова Ольга Владиславівна (Київ). Історіографія проблеми основних концепцій українського етногенезу (ХХ – 

початок ХХІ ст.). 
34. Шостак Маргарита Василівна (Київ). Етнічні процеси в період утворення Київської Русі: українські дослідження 90-их 

рр. ХХ-ХХІ ст. 
35. Якімова Антоніна Миколаївна (Софія, Болгарія). М. Драгоманов у Болгарії. 

Секція 4 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ 

Головують: зав. від. Фєсік О.І., к.філос.н., Бойко С.М. 
Секретар: н.с. Газізова О.О. 

1. Антонюк Тетяна Дмитрівна (Київ). Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, 
суперечності, уроки (20–30-ті роки ХХ століття). 

2. Вдовика Любов Миколаївна (Біла Церква). Українознавчі виміри національної школи-родини. 
3. Вдовика Юлія Володимирівна (Біла Церква). Розвиток природовідповідних задатків учнів через українознавство. 
4. Газізова Олена Олександрівна (Київ). Провідні тенденції розвитку національної системи освіти як основи 

формування української ідентичності. 
5. Головай Ірина Андріївна (Київ) Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців. 
6. Гонтар Тетяна Миколаївна (Тернопіль).Сучасний український університет: візуалізація образу. 
7. Демченко Світлана Олексіївна (Кіровоградська обл.). Реалізація принципу єдності сім’ї і школи в педагогічній 

діяльності вчителя. 
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8. Дояр Лариса Василівна (Кривий Ріг). Світоглядно-виховний потенціал українознавства як дисципліни у вищій 
школі сучасної України. 

9. Іщук Валентина Володимирівна, Рибалка Катерина Дмитрівна (Біла Церква). Формування національної 
свідомості учнів через експедиційне українознавство (на прикладі Білоцерківської ЗОШ № 21 І-ІІІ ст.). 

10. Канібор Олександр Олександрович (Кривий Ріг). Значення українознавства на уроках іноземних мов в класах з 
особливими умовами навчання. 

11. Кислий Анатолій Олександрович (Чернігів). Зміст релігійної освіти як фактор впливу на суспільну мораль. 
12. Кравченко Юрій Іванович (Біла Церква). Українознавство в системі роботи вчителя природного-математичних 

дисциплін. 
13. Кліш Андрій Богданович (Тернопіль). Внесок суспільно-християнського руху у розвиток шкільництва в Східній 

Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
14. Кононенко Алла Михайлівна (Київ). Музейна справа як чинник формування національної свідомості молоді. 
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15. Мазука Людмила Іванівна (Київ). Завдання державної політики щодо збереження національної ідентичності 
закордонних українців. 

16. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Авторський курс «Цікаве українознавство: мета, концепція, 
структурований зміст». 

17. Мінченко Т.А. (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх 
навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі. 

18. Ніщименко Ольга Олександрівна (Київська обл. - Черкаська обл.) Формування української ідентичності сучасної 
учнівської молоді на уроках з літературного краєзнавства Лисянщини. 

19. Охріменко Олена Миколаївна, Вол Олена Віталіївна (Запоріжжя). Вплив української та світової літератури на 
формування національно свідомої особистості. 

20. Петренко Людмила Миколаївна (Черкаська обл.). Імперативи та табу етнопедагогіки як фактор сучасної 
соціальної адаптації української учнівської молоді. 

21. Рябінко Світлана Миколаївна (Київ). Розвиток національної локальної культури студентів в системі вищих 
навчальних закладів освіти. 

22. Скакальська Ірина Богданівна (Кременець). Публікації в періодиці першої половини ХХ ст. як відображення 
діяльності волинської еліти. 

23. Ткачук Ірина Павлівна (Кременець). Педагогічна та видавничо-літературна праця діячів «Просвіти» в 20-30-х 
роках ХХ століття. 

24. Фєсік Олена Ігорівна (Київ). Формування національно свідомого покоління через національне спрямування 
освітньо-виховного процесу. 

25. Цимбал Тетяна Володимирівна (Кривий Ріг). Формування національної ідентичності як спосіб укорінення молоді 
на вітчизняному ґрунті. 

26. Шрамко Оксана Іллівна (Кривий Ріг). Сучасні трансформації мистецької освіти і духовна культура українства. 
27. Ярошинський Олег Богданович (Київ). Українознавство як вагомий чинник самоідентифікації та збереження 

національної пам’яті українців. 
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Секція 5 
СПЕКТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Головують: к. і. н. Дідух Л.В. 
Секретар: Іванченко О.Г. 

1. Алексієвець Леся Миколаївна, Алексієвець Микола Миронович (Тернопіль). Україна – Європа – Світ: історико-
політичні та духовні аспекти розвитку. 

2. Бабару Тетяна Миколаївна (Київ). Документи Синайського монастиря – джерела до історії іноземних релігійних 
установ у Східній Європі XVIІI ст. – ХХ ст. 

3. Белінський Володимир Броніславович (Київ). Історія України та Росії: факти, міфи, порівняння. 
4. Глушко Микола Миколайович (Київ). Україна та українці у воєнних мемуарах бельгійського політичного діяча Леона 

Дегреля.  
5. Григорьєва Тетяна Юріївна (Київ). Nihil novi як основний принцип польської дипломатії в Стамбулі протягом XVII ст. 
6. Гула Володимир Дмитрович (Київ). Кримське ханство в системі міжнародних відносин напередодні та під час війни з 

Росією 1768 – 1774 рр. 
7. Гуменюк Олена Анатолівна (Торунь, Польща). Українські студенти в Польщі у 1920-1939 рр. 
8. Даценко Ірина Сергіївна (Київ). Професорсько-викладацька корпорація Російської імперії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.):аналіз правового та матеріального становища. 
9. Дідух Людмила Валентинівна (Київ). Всесвітньо-історичні та українознавчі дослідження в призмі міжнаукової 

співпраці.  
10. Іванченко Оксана Григорівна (Київ). Міжнаціональні відносини у Незалежній Державі Хорватії 1941-1945 рр. 
11. Казаков Максим Валерійович (Київ). Падіння Західної Римської імперії 476 р.: факти та інтерпретації. 
12. Кірсенко Михайло Володимирович (Київ). Проблема викладання суперечливих питань загальної історії в 

європейському мультикультурному контексті. 
13. Коваленко Олександр Олександрович (Хіросіма, Японія). Антихристиянський дискурс японських хронік XVII-XIX ст. 
14. Лучканин Сергій Мирославович (Київ). Політичний чинник у розв’язанні дискусійних проблем румунського етно- і 

глотогенезу (за матеріалами румунської лінгвоісторіографії). 
15. Мартинюк Анатолій Григорович (Київ). Еврилогія творення і українознавство. 
16. Орел Юлія Володимирівна (Київ). До питання розвитку української історичної американістики. 
17. Усатенко Оксана Олександрівна (Київ). Історична наука в Республіці Македонії і формування македонської 

ідентичності. 
18. Шевченко Тетяна Миколаївна (Київ). Ідея церковної унії у XVI ст.: Рим – Вільно – Остріг – Берестя. 
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Секція 6 

ПРИРОДНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ГЕНЕЗИС УКРАЇНСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ І СВІТУ 
Головують: д. геол.-мінералог. н., проф., Дробноход М.І. 
Секретар: л. Малишена Ю.О. 

1. Вознюк Петро Федотович (Київ). Механізми державного регулювання інформаційної сфери. 
2. Голуб Валентин Петрович (Київ). Екологічні, фізичні та духовні засади української нації. 
3. Дробноход Микола Іванович (Київ). Україна в контексті сучасних проблем цивілізаційного розвитку. 
4. Дяків Роман Степанович (Київ). Енциклопедія в Україні: минувшина і сьогодення. 
5. Ігнатенко Ірина Василівна (Київ). Сучасна народна медицина: традиції та інновації (за етнографічними матеріалами 

з Житомирського Полісся). 
6. Канівець Раїса Василівна (Київ). Науковість концепції ноосфери В.І. Вернадського та її значення в формуванні 

екологічного та морально-етичного стану планети Земля. 
7. Нікітіна Зорина Ігорівна (Київ). Природне довкілля як джерело формування української ідентичності. 
8. Отрошко Людмила Григорівна (Київ). Природна вмотивованість української символіки. 
9. Присяжна Тетяна Михайлівна (Київ). Українознавчий підхід у дослідженнях природного довкілля України. 
10. Ситник Костянтин Меркурійович (Київ). Проблеми фундаментального природознавства і суспільствознавства в 

історії українознавства. 
11. Сцібан Олександр Євгенович (Київ). Українознавчі аспекти екофільного природокористування. 
12. Ятищук Анастасія Анатоліївна (Київ). Варшавський період життя та діяльності визначного українського психолога 

Степана Балея. 
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Секція 7 
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 

Головують: д.і.н., проф. Борисенко В.К. 
Секретар: с.н.с. України Коротя-Ковальська В.П. 

1. Альварт Єнні (Лейпциг-ФРН). Тарас Шевченко в українознавчих та слов’янських студіях в Німеччині: між 
дослідженням та забуттям. 

2. Андрійчук Микола Тарасович (Київ). Український фольклор ХІХ ст. про єврейство. 
3. Беззуб Юрій Віленович (Київ). Український національний рух другої половини ХІХ ст. у мемуарних джерелах. 
4. Боднарчук Л.С. (Київ). Особливості поведінки індивіда у віртуальному просторі.  
5. Балагура Олена Олександрівна (Київ). Етнічне як духовно-культурне явище. 
6. Борисенко Валентина Кирилівна (Київ). Українські традиції доброзичливості у взаєминах з іншими народами. 
7. Борисенко М.В. (Київ). Культурно-побутові традиції українців в межах сучасного урбаністичного середовища. 
8. Бохан Аліна Василівна (Київ). Міжнародні іноваційні процеси в українознавстві 
9. Ватаманюк Д.М. (Верховина). Румунські гуцули-корінний український субетнос. 
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10. Вахній Олександр Віталійович (Київ). Культуро-просвітницька діяльність УГКЦ у міжвоєнний період. 
11. Гаврильченко Олена Георгіївна (Київ). Видатний український лікар і педагог О.К. Анохін. 
12. Горенко Лариса Іванівна (Київ). Діяльність українців в структурі Академії наук Росії XVIII – XIX ст. 
13. Довгалюк Юрій Вікторович (Київ). Проблеми спорідненості української та індійської ментальності. 
14. Дудар Ольга Володимирівна (Київ). Українознавчі дослідження на сторінках проурядової періодики Чернігівської 

губернії ХІХ ст. 
15. Захожай Зореслава Володимирівна (Київ). Внесок української культури у формування європейських цінностей. 
16. Калашник Наталія Балатівна (Сміла). Фітоніми-символи традиційних рушників Смілянщини як репрезентант 

архаїчної української культури. 
17. Клименко Надія Михайлівна (Київ). Відображення культури й побуту селян Чернігівщини кінця ХІХ ст. в 

етнографічних етюдах П.Литвинової-Бартош. 
18. Клименко Оксана Михайлівна. (Київ). Радянські політичні святкування у 1918-1929 рр.: на прикладі відзначення 10-ї 

річниці Жовтневої революції. 
19. Киридон А.М. (Київ). Стереотипізація української минувщини: зовнішній і внутрішній виміри. 
20. Кожолянко Георгій Костянтинович (Чернівці) Актуальність дослідження українознавчих наукових проблем 

(традиційної календарної та сімейної обрядовості, політичного фольклору українців)  20-80-х рр. ХХ ст. 
21. Конончук Тетяна Іванівна (Київ). Екзистенційні виміри художнього тексту як проблема національної ідентичності.  
22. Коротя-Ковальська В.П. (Київ). Всесвітня слава української пісні. 
23. Куц Олена Ремівна (Київ). Вплив ідей відродження і реформації на українську культуру другої половини XV-XVI ст. 
24. Кушерець Василь Іванович(Київ). Українство у слов’янській культурі. 
25. Ліснича Вікторія Миколаївна (Київ). Державна політика у галузі культури у країнах СНД: порівняльний аналіз 

системи забезпечення. 
26. Макаренко С.В. (Київ). Український вертеп в контексті сучасних тенденцій розвитку фольклорної традиції. 
27. Мельниченко Денис Вікторович (Київ). Нормативно-правове регулювання державної політики у галузі культури. 
28. Міщенко Ірина Іванівна (Київ). Академії мистецтв Європи: вплив на розвиток образотворчості Буковини кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століття. 
29. Новосад С.О. (Київ). До питання вивчення українсько-індійської культурної спорідненості. 
30. Олексишин Олег Орестович (Івано-Франківськ). Літературно-мистецькі процеси на Прикарпатті у контексті 

державної політики в сфері культури (сер. 50-х – сер. 60-х років ХХ ст.) 
31. Певна Олена (Річмонд, Вірджинія, США). Приховане минуле та відновлення пам’яток українського бароко. 
32. Петькун Світлана Михайлівна (Київ). Національна культура в умовах світової глобалізації. 
33. Поклад Наталка (Київ). Запис автентичного українського весілля на Вінниччині. 
34. Сінкевич Наталія (Київ). Культ києво-печерських святих в контексті східноєвропейської культури 
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35. Старка Володимир Васильович (Тернопіль). Збереження традиційної селянської культури в Східній Галичині на тлі 

протистояння тоталітарних режимів в роки Другої світової війни. 
36. Утвенко Володимир Валерійович (Київ). Формування системи охорони пам’яток культури: регіональні особливості. 
37. Чмільова Світлана Віталіївна (Київ). Сільські музеї Черкащини – невід’ємні складники світової картини історичного й 

культурного розвитку. 
Секція 8 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІСТОРИЧНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ДОМІНАНТ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

Головують: чл.-кор. НАН України Єрмоленко С.Я., с.н.с. Хоменко О.А. 
Секретарі: н.с. Короб А.М., н.с.Осадча Н.С. 

1. Алексєєва Вікторія (Київ). Формування українознавчої компетентності засобами мовної освіти (на матеріалі 
англійської мови). 

2. Баган Олег (Дрогобич). Культурологічні концепти у вісниківській літературній традиції. 
3. Безсмертна Наталія Сергіївна (Київ). Мовна самоідентичність в інтернет-просторі. 
4. Василашко Василь Федорович (Київ). Виховання української мовної особистості засобами художнього слова. 
5. Вовк Олена (Дрогобич). Народництво як світоглядно-естетична система: ідея етнокультурного закорінення. 
6. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна (Київ). Етнічна вербальна модель світу фітопростору народних чарівних 

казок у контексті проблеми формування української мовної ідентичності учнів  
7. Ванчура Юліана Василівна (Київ). Феномен літературної казки в контексті українознавчих досліджень. 
8. Єрмоленко Світлана Яківна (Київ). Сучасний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів в контексті 

національної культури. 
9. Єщенко Марина Юріївна (Київ). Поняття абсурду в сучасному українському літературознавстві. 
10. Зарецький Олексій Вікторович (Київ). Київ Алли Горської. 
11. Іванишин Петро (Дрогобич). Художнє вираження національного імперативу в поезії Т.Шевченка та хорватських 

поетів: типологічна аспекти. 
12. Іванишина Мирослава (Дрогобич). Дискурс-аналіз як метод дослідження національної самобутності в 

художньому письменстві. 
13. Кравченко Оксана Василівна (Київ). Мова як інтегральна ознака ідентичностей українців діаспори. 
14. Короб Антоніна Михайлівна(Київ). Україномовні періодичні видання Наддніпрянщини початку ХХ ст. як чинник 

формування української ідентичності. 
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15. Марочканич Іван (Дрогобич). Тлумачення культурного імперіалізму у філософській та літературознавчій 
спадщині Дмитра Донцова. 

16. Осадча Наталія Сергіївна (Київ). Роль анкетування в освітньому середовищі. 
17. Писко Надія (Дрогобич). Антифеміністичний дискурс Олени Теліги. 
18. Пономаренко Ангеліна Юріївна (Київ). Репрезентація відомостей з історії в підручниках з української мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів: підходи до аналізу. 
15 

19. Радевич-Винницький Ярослав (Дрогобич). Мовний аспект протиставлення національне – інтернаціональне як 
методологічна проблема. 

20. Роль Людмила (Дрогобич). Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу 
“Пробоєм”. 

21. Савка Марія (Дрогобич). Актуалізація проблеми національної самості у прозі 1920-х років. 
22. Сагач Г.М. (Київ). Українське красномовство, культура та мистецтво мовлення в історії українознавства. 
23. Сливка Любов (Дрогобич). Словацька україністика в інтерпретації Юрія Бач. 
24. Хоменко Олександр Анатолійович (Київ). Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі 

Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. 
25. Ціпко Анатолій Валентинович (Київ). Міфолого-світоустроєве підгрунття в уображенні міста в Києво-Руській 

словесній традиції. 
26. Чемеркін Сергій Григорович (Київ). Електронний підручник: за і проти. 
27. Шепель Юрій Олександрович (Дніпродзержинськ). Мовна картина світу в науці та у лінгвістиці. 
28. Шляхова Валентина Володимирівна (Київ). Шляхи удосконалення культуромовної компетентності майбутніх 

україністів. 
Секція 9 

УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ГЛОБАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ 
Головують: к.філос.н., доц. Кононенко Т.П. 
Секретар: н.с. Таровська О.А. 

1. Волковський Володимир Павлович (Київ). Проблеми національної ідентичності в контексті творчості 
М. П. Драгоманова. 

2. Гордієнко Дмитро Сергійович (Київ). Античний спадок як чинник європейської ідентичності України. 
3. Дзюба Олександра Віталіївна (Київ). Семіотика і релігійна ідентичність: український вимір 
4. Дороніна Наталія Володимирівна (Київ). Ф.Г. Міщенко – український філолог, історик, антикознавець. 
5. Ілляхова Марина Володимирівна (Київ). Ідентичність у модусах темпоральності. 
6. Ільїна Галина Володимирівна (Київ).  Теорії ідентичностей в українському науковому дискурсі: 

ідентифікація та спрощення.  
7. Істоміна Надія Михайлівна (Київ). Експедиційне українознавство як метод наукового дослідження. 
8. Кожолянко Олександр Георгійович (Чернівці). Суспільна адаптація українців-емігрантів до Канади у 

80-х рр. ХІХ- початку. ХХ ст. 
9. Кононенко Тарас Петрович (Київ). Системні питання дослідження української ідентичності. 
10. Лісовський Петро Миколайович (Київ) Інтелект як основний ресурс структуризації філософсько-

історичної дійсності у форматі духовного капіталу. 
11. Таровська Олена Андріївна (Київ) Українська освіта за кордоном як чинник збереження української 

ідентичності. 
12. Терлецький Віталій Михайлович (Київ). Витоки проблеми ідентичності в новоєвропейській філософії. 

16 
13. Рибарук Оксана Іванівна (Верховина). Індійські мотиви у творчості Параски Плитки –Горицвіт. 
14. Чернієнко Денис Аркадійович (Уфа, РФ). Проблеми українців в Росії. 
15. Чорногор Ярослав Олексійович (Київ). Європейська ідентичність України: комунікативний вимір. 
16. Юрчак Марія Богданівна (Тернопіль). Європейська ідентичність України в інтерпретації вітчизняних 

вчених. 
Секція 10 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ. 
Головують: к.філософ. н. Лукашенко В.В., зав. від. Варзар Т.М. 
Секретарі: н.с. Петрук В.М., м.н.с. Слободян Л.О. 

1. Варзар Тамара Михайлівна (Київ). Нові способи підготовки кадрів з українознавства та всесвітньої історії. 
2. Габорак Оксана Миколаївна (Івано-Франківськ). Українознавство: проблема та перспективи. 
3. Данилова Галина Степанівна (Київ). Акмеологія управління: професіоналізм суб’єкта діяльності в умовах 

глобалізації. 
4. Зеленчук Іван Михайлович, Зеленчук Ярослав Іванович (Верховина). Освітній етносоціальній проект «Гуцульська 

школа гірського господарства». 
5. Кухаренко Володимир Миколайович (Харків). Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу. 
6. Мінченко Тамара Антонівна (Чернівці). Сучасний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу в 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на українознавчій основі. 
7. Олійник Михайло Георгійович (Київ). Культурно-оздоровча програма «Найвіршніше пророче слово». 
8. Орищенко Ірина Олександрівна (Київ). Наукове становлення вчених-медієвістів у Київському університеті Св. 

Володимира у другій половині ХІХ ст. 
9. Петрук Вікторія Миколаївна (Київ). Педагогічні технології у підвищенні кваліфікації кадрів освіти і засоби 

дистанційного навчання. 
10. Решетинський Валерій Миколайович (Київ). Християнство і українська національна ідея. 
11. Цимбалюк Василь Іванович (Київська обл.). Українознавчі спецкурси в навчально-виховному процесі. 

Секція 11 
КООРДИНУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ДІАСПОРАМИ ТА УКРАЇНОЗНАВЧИМИ ЦЕНТРАМИ ЗАКОРДОНОМ 

Головують: д.і.н. Гримич М.В. 
Секретар: м.н. Суренщиков В.В. 

1. Атаманенко Алла (Острог). Діяльність Інституту української діаспори. 
2. Бондаренко Марина (Київ). Українці Бразилії:  еволюція емігранського руху та історія налагодженя зв’язків з 

Україною. 
3. Винниченко Ігор (Київ). Громадська організація “Інститут досліджень діаспори». 

17 
4. Григоричев Костянтин (Іркутськ, Росія). Досвід вивчення міграцій та діаспор у Східному Сибірі. 
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5. Гримич Марина (Київ), Вяткін Анатолій (Москва). Наукові видання про діаспори: незалежний журнал «Диаспоры». 
6. Захарова Олена (Київ). Посольство України в Канаді та українсько-канадська громада: досвід співпраці та 

перспективи. 
7. Іванова Людмила (Київ). Роль МУШ у координації освітніх зв’язків закордоном. 
8. Кобець Ольга (Київ). Вплив громадських інституцій  на формування державної політики України щодо співпраці із 

закордонним українством. 
9. Лакомов Володимир (Київ). Посольство України в Бразилії як координаційний центр в роботі з етнічними українцями 

країни. 
10. Lemermeyer Gregory (Канада). Співпраця Посольства Канади в Україні з українською діаспорою в Канаді та 

канадською громадою в Україні. 
11. Mayer Everson (Бразилія). Співпраця Посольства Бразилії в Україні з українською діаспорою Бразилії та 

бразильською спільнотою в Україні. 
12. Осташ Ігор (Київ). Проект століття: акція присвячена 120-річчю українського поселення в Канаді. Історичний потяг 

українських піонерів. 
13. Пасемко Іван (Київ). Інститут українознавства в зв’язках з українознавчими центрами закордоном. 
14. Ратушний Михайло (Київ). Досвід співпраці УВКР з українською діаспорою в Казахстані. 
15. Ціпко Сергій (Канада). Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень «Українці закордоном. Новини і точки 

зору». 
16. Яценківський Володимир (Київ). Координування зв'язків України з закордонним українством в діяльності МЗС. 

Секція 12 
ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 
Головують: к.і.н. доц. Ворончук І.О. 
Секретар: н.с. Безпалько В.В. 

1. Безпалько Владислав Вікторович (Київ). Особливості обігу талерової монети на Волині (за матеріалами 
луцьких гродських книг 1580-х рр.). 

2. Білоус Наталя Олексіївна (Київ). Тестаменти міщан Волині як джерело з історії повсякдення волинських міст 
XVII ст. 

3. Висотін Микола Борисович (Київ). Вітчизняні джерела про дії козацьких військ на Волині 1648-1657 рр. 
(сучасний погляд та інтерпретація). 

4. Ворончук Ірина Олексіївна (Київ). Соціальний зміст поняття родина в його історичному розвитку. 
5. Парацій Володимир (Бережани). Музей воєнно-історичних пам’яток у Львові (1930-ті рр.): історична традиція 

через сучасне відродження ідеї. 
6. Тесленко Ігор Анатолійович (Київ). Володіння князів Острозьких у білоруських воєводствах Великого князівства 

Литовського (за матеріалами Національного історичного архіву Білорусі). 
18 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(26 жовтня 2011 року) 

Актовий зал 
Звіти керівників секції: 

Секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми – Токар 
Леонід Кирилович, Калакура Ярослав Степанович. 

Секція 2. Образ України у світовій культурі – Ідзьо Віктор Святославович, Крисаченко Валентин Семенович, Турпак 
Надія Василівна. 

Секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі – 
Фігурний Юрій Степанович, Шостак Маргарита Василівна. 

Секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях – Фєсік Олена Ігорівна, Бойко Світлана 
Миколаївна 

Секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії – Дідух Людмила Валентинівна. 
Секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу – Дробноход Микола Іванович. 
Секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової – Борисенко Валентина Кирилівна. 
Секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант 

художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки – Єрмоленко Світлана Яківна, Хоменко Олександр Анатолійович. 
Секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях – Кононенко Тарас Петрович. 
Секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії – Лукашенко Віктор Володимирович, Варзар 

Тамара Михайлівна 
Секція 11. Координування зв'язків з діаспорами та українознавчими центрами закордоном Гримич Марина Віллівна. 
Секція 12. Дослідження історичних пам’яток українознавства у контексті сучасної світової історичної парадигми 

Ворончук Ірина Олексіївна. 
Прийняття ухвали конференції 

ВІДОМОСТІ  
про учасників 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-

методологічні засади наукових парадигм» 
1. Lemermeyer Gregory – Радник Посольства Канади в Україні, учасник 11 секції. 
2. Mayer Everson – Радник Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні, учасник 11 секції. 
3. Алексєєва Вікторія – аспірантка ННДІУВІ, учасник 8 секції 
4. Алексієвець Леся Миколаївна – учасник 5 секції. 
5. Алексієвець Микола Миронович – учасник 5 секції. 
6. Альварт Єнні – доктор наук, н.с. Гуманітарного центру історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцігського 

університету, учасник 7 секції. 
19 

7. Андрійчук Микола Тарасович – старший викладач кафедри організацій видавничої справи, поліграфії та 
книгорозповсюдження НТУУ «КПІ» , учасник 7 секції 

8. Антонюк Тетяна Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, проректор Державної академії житлово-
комунального господарства, учасник 4 секції. 

9. Атаманенко Алла – канд. істор. наук, Директор Інститут дослідження української діаспори, Декан факультету 
міжнародних відносин Національного університету «Острозька Академія», учасник 11 секції. 

10. Бабару Тетяна Миколаївна – науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, учасник 5 секції. 
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11. Баган Олег кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. 
І.Франка, учасник 8 секції. 

12. Бадлюк Оксана Яремівна – вчитель історії, в. о. заступника директора Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступеня Тернопільської 
обл., пошукувач Інституту історії України НАН України) , учасник 11 секції. 

13. Балагура Олена Олександрівна , учасник 7 секції. 
14. Баран Володимир Данилович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний 

науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і сек. 3. 
15. Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових та 

теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
16. Беззуб Юрій Віленович – викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 секції 
17. Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
18. Безсмертна Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 

секції. 
19. Белінський Володимир Броніславович – член Національної Спілки, учасник 5 секції. 
20. Бережна Т.В. – молодший науковий співробітник відділення ННДІУВІ «Кримська філія», учасник 10 секції.  
21. Білоус Наталя Олексіївна – к.і.н., ст. науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
22. Боднарчук Л.С. – магістранта КНУ ім.Тараса Шевченка, лаборант відділу культурологічних досліджень ННДІУВІ, 

учасник 7 секції. 
23. Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх 

технологій ННДІУВІ, учасн. пл. і сек.  
24. Бондаренко Марина , учасник 11 секції. 
25. Бондаренко Антон Олександрович – аспірант ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
26. Борек Петро – учасник 3 секції. 
27. Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

культури ННДІУ, учасник 7 секції. 
28. Борисенко М.В. – доктор історичних наук, доцент  КНУ ім.Тараса Шевченка, учасник 7 секції. 
29. Бохан Аліна Василівна – учасник 7 секції. 
30. Бугров Володимир Анатолійович - доцент, кандидат філософських наук, проректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, учасн. пл. 
20 

31. Булаєв Олександр Петрович – аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 3 секції. 
32. Ванчура Юліана Василівна – молодший науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції 
33. Варзар Тамара Михайлівна – завідувач відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ, учасник 10 секції. 
34. Василашко Василь Федорович – вчений секретар правління Товариства, учасник 8 секції. 
35. Ватаманюк Д.М. – учасник 7 секції. 
36. Вахній Олександр Віталійович – журналіст, учасник 7 секції. 
37. Вдовика Любов Миколаївна – заступник директора з науково-методичної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21 

(Київська обл.), учасник 4 секції. 
38. Вдовика Юлія Володимирівна – вчитель початкових класів Білоцерківської ЗОШ № 7 (Київська обл.), учасник 4 

секції. 
39. Винниченко Ігор – канд. географ. наук, Директор  «Інститут досліджень діаспори» Доцент географічного факультету 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, учасник 11 секції. 
40. Висовень Діана Іванівна – учасник 3 секції. 
41. Висовень Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент Переяслав-Хмельницького державного університету 

імені Григорія Сковороди, учасник 3 секції. 
42. Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
43. Вичівський Павло Павлович (Івано-Франківськ) – аспірант Прикарпатського національного університету ім.. 

В.Стефаника, учасник 1 секції. 
44. Вінс Віктор Володимирович , учасник 3 секції. 
45. Владимиренко В’ячеслав Євгенович –  кандидат філософських наук, доцент НПУ ім. Драгоманова, учасник 2 секції. 
46. Власюк Ігор Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського 

державного університету, учасник 3 секції. 
47. Вовк Олена викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
48. Вознюк Петро Федотович – кандидат політичних наук, доцент, головний редактор Альманаху «Молода Нація», 

учасник 6 секції. 
49. Вол Олена Віталіївна – магістр, вчитель світової літератури, заступник директора з НВР Запорізької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради. 
50. Волковський Володимир Павлович – аспірант відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. 

С. Сковороди, учасник 9 секції. 
51. Ворончук Ірина Олексіївна – к.і.н., доцент, зав. віділом історичних пам’яток ННДІУВІ, учасн. пл. і сек. 12. 
52. Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Центру 

українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасн. пл. і 
сек. 4. 

53. Габорак Оксана Миколаївна –методист українознавства Івано-Франківського обласного Інституту післядипломної 
педагогічної освіти, учасник 10 секції. 

54. Гаврильченко Олена Георгіївна – аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 секції. 
55. Газізова Олена Олександрівна – науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 

21 
56. Газін Володимир Прокопович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-

Подільського національного університету, учасн. пл. і сек. 4. 
57. Глушко Микола Миколайович – магістр історії, старший лаборант відділу всесвітньої історії ННДІУВІ, учасник 5 

секції. 
58. Головай Ірина Андріївна – зав. лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса 

Шевченка, учасник 4 секції. 
59. Голуб Валентин Петрович – кандидат педагогічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, учасник 6 секції. 
60. Гомотюк Оксана Євгенівна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історико-правових та 

теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
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61. Гонтар Тетяна Миколаївна , учасник 4 секції. 
62. Гордієнко Дмитро Сергійович – магістр історії, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України, учасник 9 секції. 
63. Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу культорологічних 

досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
64. Григоричев Костянтин – к.і.н., директор Іркутського міжрегіонального інституту суспільних наук, учасник 11 секції. 
65. Григорьєва Тетяна Юріївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» , учасник 5 секції. 
66. Гримич Марина – д.і.н., проф., зав.від. ННДІУВІ, учасн. пл. і сек. 11. 
67. Грон Вікторія Віталіївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
68. Губський Сергій Іванович, науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем 

українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
69. Гула Володимир Дмитрович – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, учасник 5 секції. 
70. Гуменюк Олена Анатолівна – кандидат історичних наук, стипендіат програми Уряду Польщі для молодих науковців 

(Університет ім. М.Коперника у Торуні) , учасник 5 секції. 
71. Данилова Галина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, учасник 10 секції. 
72. Данилюк-Кульчицька Оксана Петрівна – м.н.с. ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
73. Даценко Ірина Сергіївна – кандидат історичних наук, бібліотекар сектору бібліографічного опису відділу наукової 

обробки документів Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича, учасник 5 секції. 
74. Демченко Світлана Олексіївна – вчитель початкових класів Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. (Кіровоградська обл.) , 

учасник 4 секції. 
75. Дзюба Олександра Віталіївна – к.філос.н., ст.н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства, учасник 9 секції. 
76. Дзьобань Олександр Петрови – доктор філософських наук, професор Національної юридичної академії ім. 

Ярослава Мудрого, учасник 2 секції. 
77. Дідик Ольга Дмитрівна – кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу геополітики та 

глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
78. Дідух Людмила Валентинівна – кандидат історичних наук, завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВ, учасник 5 

секції. 
79. Довгалюк Юрій Вікторович – аспірант ННДІУВІ, учасник 7 секції 
80. Дороніна Наталія Володимирівна – учасник 9 секції. 

22 
81. Дояр Лариса Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та українознавства 

Криворізького національного університету, учасник 4 секції. 
82. Дробноход Микола Іванович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік АН ВШУ, заслужений діяч 

науки і техніки України завідувач відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 
83. Дуда Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології 

Національного лісотехнічного університету України, учасник 3 секції. 
84. Дудар Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти 

та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, учасник 7 
секції 

85. Дяків Роман Степанович – кандидат економічних наук, професор Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені  М.Бойчука, учасник 6 секції 

86. Дякова Олена Валеріївна – науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
87. Дяченко-Лисенко Любов Миколаївна – учасник 8 секції 
88. ЄмецьТетяна Михайлівна - кандидат філософських наук, наук. співробітник центру українознавства філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
89. Єрмашов Тарас Васильович – заст. гол. редактора молодіжного політологічного альманаху «Молода нація» , 

учасник 1 секції. 
90. Єрмоленко Світлана Яківна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, головний науковий 

співробітник відділу української філології ННДУВІ, учасник 8 секції. 
91. Єщенко Марина Юріївна – здобувач кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 8 секції. 
92. Жам Олена Михайлівна – завідувач науково-дослідного відділу Музей хліба Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» , учасник 3 секції. 
93. Желізняк Василь Михайлович, учасник 3 секції. 
94. Жовтий С.А. – кандидат історичних наук, науковий  співробітник відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ, учасн. 

пл. і сек. 7. 
95. Зарецький Олексій Вікторович – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу інноваційних 

досліджень ННДІУВІ, учасник 8 секції 
96. Захарова Олена – Радник Посольства України в Канаді (2007-2011), учасник 11 секції. 
97. Захожай Зореслава Володимирівна – к.і.н. доцент культури українознавства КНУТД, учасник 7 секції 
98. Зброжко Ольга Михайлівна – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 

НАН України, учасник 1 секції. 
99. Зеленчук Іван Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, с.н.с. відділення ННДІУВІ «Філія Гуцульщина», 

смт Верховина Івано-Франківської обл., учасник 10 секції. 
100. Зеленчук Ярослав Іванович – кандидат історичних наук, с.н.с. відділення ННДІУВІ «Філія Гуцульщина», смт 

Верховина Івано-Франківської обл., учасник 10 секції. 
101. Іванишин Петро – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української літератури 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, учасник 8 секції. 
23 

102. Іванишина Мирослава – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ 
ім. І.Франка, учасник 8 секції. 

103. Іванова Людмила – Директор Міжнародної української школи, учасник 11 секції. 
104. Іванченко Оксана Григорівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВ, 

учасник 5 секції. 
105. Ігнатенко Ірина Василівна – учасник 6 секції. 
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106. Ідзьо Віктор Святославович – доктор історичних наук, професор, ректор Українського Університету Москви,  учасн. 
пл. і сек. 2 

107. Ілляхова Марина Володимирівна – к.ф.н., вчений секретар вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, учасник 9 секції. 

108. Ільїна Галина Володимирівна  – к.філос.н., ст.н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем 
українознавства, учасник 9 секції. 

109. Істоміна Надія Михайлівна – вчений секретар ННДІУ, учасник 9 секції. 
110. Іщук Валентина Володимирівна – заступник директора з виховної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21 (Київська обл.), 

учасник 4 секції. 
111. Казаков Максим Валерійович – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, учасник 5 секції. 
112. Калакура Олег Ярославович, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української 

етнології ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
113. Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасн. пл. і сек. 1 
114. Калашник Наталія Балатівна – учасник 7 секції. 
115. Калінович Олена Ігорівна – с.н.с. науково-дослідного відділу Музей хліба Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» , учасник 3 секції. 
116. Канібор Олександр Олександрович – вчитель іноземної мови Центру освіти Дзержинського р-ну м. Кривий Ріг, 

учасник 4 секції. 
117. Канівець Раїса Василівна – інженер-гідролог, учасник 6 секції 
118. Карнаух Артем Олексійович – учасник 3 секції. 
119. Кашперський Володимир – учасник 3 секції. 
120. Киридон А.М. – доктор історичних наук Київського славістичнного університету, кафедра міжнародних відносин, 

учасник 7 секції. 
121. Кислий Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, учасник 4 секції. 
122. Кірсенко Михайло Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» , учасник 5 секції. 
123. Клименко Н.М – аспірантка ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
124. Клименко Оксана Михайлівна – учасник 7 секції 
125. Кліш Андрій Богданович – кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учасник 4 секції. 
126. Ключковська Ірина Михайлівна – канд. пед. наук, Директор Міжнародного Інституту освіти, науки і культури та 

зв'язків з діаспорою Національного уноверситету «Львівська політехніка» , учасник 11 секції. 
127. Кобець Ольга – Українська Всесвітня координаційна рада, учасник 11 секції. 
128. Коваленко Д.С. – науковий співробітник відділення ННДІУВІ «Кримська філія» (м.Сімферополь) , учасник 10 секції. 
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129. Коваленко Олександр Олександрович – магістр історії, докторант інтегрованих мистецтв і наук Хіросімського 

університету (Японія), учасник 5 секції. 
130. Кожолянко Георгій Костянтинович (доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної та 

середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича) , учасник 3 секції. 
131. Кожолянко Олександр Георгійович – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології, античної та 

середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, учасник 9 секції. 
132. Козлов Анатолій Васильович – доктор філологічних наук, професор, професор Криворізького педагогічного 

університету, учасн. пл. і сек. 4. 
133. Кононенко Алла Михайлівна – молодший науковий співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
134. Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік, президент Міжнародної асоціації 

«Україна і світове українство», директор ННДІУ. учасн. пл. і сек. 1. 
135. Кононенко Тарас Петрович – к.філос.н., доц., завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем 

українознавства, учасн. пл. і сек. 9. 
136. Конончук Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології та 

культурології Академії адвокатури України, учасник 7 секції 
137. Короб Антоніна Михайлівна, науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
138. Коротя-Ковальська В. П. – народна артистка України, старший науковий співробітник відділу культорологічних 

досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
139. Костенко Оксана Олексіївна – учасник 3 секції. 
140. Коткова Марія Василівна – молодший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, 

учасник 2 секції. 
141. Кравченко Оксана Василівна – науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
142. Кравченко Юрій Іванович – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської ЗОШ № 21, учасник 4 

секції. 
143. Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історико-

правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
144. Красножон Неоніла Григорівна – учасник 3 секції. 
145. Крисаченко Валентин Семенович – доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасн. пл. і сек. 2. 
146. Кузьменко Аліна Вікторівна – аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Г.Сковороди, учасник 3 секції. 
147. Кухар Вікторія Віталіївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
148. Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ "ХПІ", м.Харків, учасн. пл. і 

сек. 10. 
149. Куц Олена Ремівна –  к.і.н. доцент культури українознавства КНУТД, учасник 7 секції. 
150. Кушерець Василь Іванович – голова правління Товариства «Знання» України, учасник 7 секції. 
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151. Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
152. Лакомов Володимир – Посол з Особливих доручень МЗС України, Посол України в Федеративній Республіці 

Бразилія (2005-2011) , учасник 11 секції. 
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153. Ласкаревська Тетяна Валеріївна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 3 секції. 
154. Левітас Фелікс Львович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
учасн. пл. і сек. 10 

155. Ліснича Вікторія Миколаївна – заступник міністра культури, учасник 7 секції. 
156. Лісовський Петро Миколайович (кандидат філософських наук, доцент кафедри соціогуманітарних дисциплін 

Міжгалузевого інституту управління), учасник 3 секції. 
157. Лісовський Петро Миколайович – учасник 9 секції. 
158. Лукашенко Віктор Володимирович – директор відділення ННДІУВІ «Кримська філія», кандидат філософських наук, 

учасн. пл. і сек. 10. 
159. Лучканин Сергій Мирославович – учасник 5 секції. 
160. Мазука Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, головний консультант сектору етнополітики,відділу політичних 

стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, учасник 4 секції. 
161. Макаренко С. В – аспірантка ННДІУВІ, учасник 7 секції. 
162. Марочканич Іван – викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
163. Мартинюк Анатолій Григорович – директор Центру «Українознавство» народного університету українознавства 

імені Григорія Сковороди, учасник 4,5 секції. 
164. Мартинюк Оксана Анатоліївна – референт Центру «Українознавство» Товариства «Знання» України, учасник 3 

секції. 
165. Мельник Володимир Петрович - доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету 

Львівського Національного університету ім. Івана Франка, учасник 2 секції. 
166. Мельниченко Денис Вікторович – старший викладач кафедри організації самоврядування МАУП, учасник 7 секції 
167. Мінченко Тамара Антонівна – методист українознавства Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, учасник 4 секції. 
168. Міщенко Ірина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Київського 

державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, учасник 7 секції 
169. Мостяєв Олександр Іванович – кандидат  філософських  наук, ст. наук. співробітник центру українознавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 
170. Наливайко Сергій Степанович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 секції. 
171. Нікітіна Зорина Ігорівна – лаборант відділу філософських та етнопсихологічних досліджень, учасник 6 секції. 
172. Ніщименко Ольга Олександрівна – учасник 4 секції. 
173. Новосад С.О. – науковий співробітник відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ, учасник 7 секції 
174. Олексишин Олег Орестович – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

учасник 7 секції. 
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175. Олійник Михайло Георгійович – теолог, магістр богослов’я, учасник 10 секції. 
176. Омельчук Володимир Васильович, учасник 3 секції. 
177. Омельчук Марія Володимирівна – учасник 3 секції. 
178. Орел Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, провідний спеціаліст відділу використання інформації 

документів Центрального державного історичного архіву України, учасник 5 секції. 
179. Орищенко Ірина Олександрівна – учасник 10 секції. 
180. Осадча (Карпенко) Наталія Сергіївна – науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
181. Осташ Ігор – .ф.н., Посол України в Канаді (2006-2011) , учасник 11 секції. 
182. Отрошко Людмила Григорівна – науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 
183. Охріменко Олена Миколаївна – магістр, вчитель української мови та літератури, заступник директора з НВР 

Запорізької загальноосвітньої школи № 89, учасник 4 секції. 
184. Павлюк Олександр Олексійович – аспірант кафедри давньої та нової історії України історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 3 секції. 
185. Парацій Володимир – завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника у м. 

Бережани, учасник 12 секції. 
186. Пасемко Іван – Науковий співробітник ННДІУВІ, учасник 11 секції. 
187. Певна Олена Богданівна – доктор мистецтвознавства, професор  університету м.Річмонд, учасник 7 секції. 
188. Петренко Людмила Миколаївна – учасник 4 секції. 
189. Петрук Вікторія Миколаївна – науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУВІ, учасник 10 секції. 
190. Петькун Світлана Михайлівна – к.ф.н., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Приватного 

вищого навчального закладу «Європейський університет» , учасник 7 секції. 
191. Писко Надія – аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
192. Підіпригора Володимир Іванович – автор ідеї та координатор названого проекту, культуролог, учасник 3 секції. 
193. Піскун Валентина Миколаївна – доктор історичних наук, провідний н.с. Інституту археографії ім. М.С. Грушевського 

НАН України, учасник 2 секції. 
194. Плотникова Людмила Федорівна, доцент кафедри українознавства Київського національного університету 

будівництва і архітектури, учасник 1 секції. 
195. Поклад Наталка – учасник 7 секції. 
196. Пономаренко Ангеліна Юріївна – кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української 

філології ННДІУВІ, учасник 8 секції 
197. Понур Юрій Сергійович – юрисконсульт громадської організації «Арсеналець-6» , учасник 1 секції. 
198. Потужний Олег Петрович – аспірант Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди, учасник 2 секції. 
199. Походяща Олена Борисівна – науковець, учасник 2 секції. 
200. Присяжна Тетяна Михайлівна – науковий співробітник відділу цивілізаційного генезису України, учасник 6 секції. 
201. Радевич-Винницький Ярослав – учасник 8 секції 
202. Ратушний Михайло – Українська Всесвітня координаційна рада, учасник 11 секції. 
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203. Решетинський Валерій Миколайович – президент Міжнародної міжконфесійної духовної академії, директор 

Науково-дослідного інституту креаціоністичних досліджень «Інститут генези життя та Всесвіту», кандидат технічних 
наук, єпископ, учасник 10 секції. 

204. Рибалка Катерина Дмитрівна – вчитель музичного мистецтва Білоцерківської ЗОШ № 21, учасник 4 секції. 
205. Рибарук Оксана Іванівна , учасник 9 секції. 
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206. Рик Сергій Миколайович - кандидат філософських наук. доцент, проректор Переяслав-Хмельницького педагогічного 
університету ім. Григорія Сковороди, учасник 2 секції. 

207. Роль Людмила – аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
208. Рябінко Світлана Миколаївна – викладач кафедри хорового диригування Інституту мистецтв Київського університету 

імені Б. Грінченка, учасник 4 секції. 
209. Савка Марія викладач кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
210. Сагач Г.М. – доктор педагогічних наук, доктор наук з риторики, професор, 
211. Сандуляк Леонтій Іванович – учасн. пл. і сек. 2. 
212. Санченко Анна Юріївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних 

проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
213. Ситник Костянтин Меркурійович  – академік НАН України, член президії НАН України, член президії правління 

Товариства «Знання» України, почесний директор Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, учасник 6 
секції. 

214. Сінкевич Наталія – учасник 7 секції. 
215. Сіропол Володимир Олександрович – учасник 3 секції. 
216. Скакальська Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, учасник 4 секції. 
217. Скляр Володимир Миколайович. – учасн. пл. і сек. 3. 
218. Сливка Любов аспірант кафедри теорії та історії української літератури ДДПУ ім. І.Франка, учасник 8 секції. 
219. Слободян Лілія Олександрівна – аспірантка ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
220. Сокаль Ігор Іванович – учасник 3 секції. 
221. Соловйова Тетяна Миколаївна – учасник 3 секції. 
222. Старка Володимир Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, учасник 7 секції. 
223. Стоян Дар’я Владиславівна, кандидат філософських наук, викладач етики та естетики, культурології та філософії 

Інститут економіки й менеджменту, учасник 1 секції. 
224. Сцібан Олександр Євгенович – аспірант ННДІУВІ, учасник 6 секції 
225. Таровська Олена Андріївна – н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства, учасник 9 

секції. 
226. Терлецький Віталій Михайлович – н.с. відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства, 

учасник 9 секції. 
227. Тесленко Ігор Анатолійович – к.і.н., ст. науковий співробітник відділу історичних пам’яток, учасник 12 секції. 
228. Ткаченко Олеся Віталіївна – учасник 3 секції. 
229. Ткачук Ірина Павлівна – учасник 4 секції. 

28 
230. Тодоров Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Донецького національного університету, учасн. пл. і сек. 9. 
231. Токар Леонід Кирилович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історико-правових та теоретико-

методологічних проблем українознавства ННДІУВІ,  учасн. пл. і сек. 1 
232. Толочко Денис Володимирович, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історико-правових та 

теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ, учасник 1 секції. 
233. Тонконог Олена Іванівна – н.с., учасник 3 секції. 
234. Троцан Дарина Юріївна – науковець учасник 2 секції. 
235. Турпак Надія Василівна – кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу геополітики та 

глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
236. Усатенко Оксана Олександрівна – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України, учасник 5 секції. 
237. Утвенко Володимир Валерійович – к.і.н., в. о. завідувача кафедри самоврядування МАУП, учасник 7 секції. 
238. Фєсік Олена Ігорівна – завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
239. Фігурний Юрій Степанович – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і 

сек. 3. 
240. Хилько Микола Іванович – доктор філософських наук, професор Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка, учасник 2 секції. 
241. Хоменко Олександр Анатолійович, старший науковий співробітник відділу філології ННДІУВІ, учасник 8 секції. 
242. Цимбал Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Криворізького технічного 

університету, учасник 4 секції. 
243. Цимбалюк Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, викладач Сквирського ліцею Київської області, 

заслужений учитель України, учасник 10 секції. 
244. Ціпко Анатолій Валентинович – докторант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, учасник 8 секції 
245. Ціпко Сергій – доктор історії, координатор дослідження діаспори  Канадського інститутут українських студій 

(Едмонтон, Канада) , учасник 11 секції. 
246. Чемеркін Сергій Григорович – кандидат філологічних наук, головний науковий співробітник відділу української 

філології ННДУВІ, учасник 8 секції 
247. Чернієнко Денис Аркадійович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 

Уфимської філії Московського державного гуманітарного університету, учасник 9 секції. 
248. Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасн. пл. і сек. 3 
249. Чмільова Світлана Віталіївна – аспірантка ННДІУ, учасник 7 секції. 
250. Чорногор Ярослав Олексійович – кандидат історичних наук, в. о. ученого секретаря Інституту європейських 

досліджень Національної академії наук України, учасник 9 секції. 
251. Чуйко Інна Степенівна – к.ін, доц. кафедри документознавства інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національно-економічного університету, учасник 3 секції. 
252. Шакурова Ольга Владиславівна – молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 

секції. 
253. Шевченко Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії 

ННДІУВ, учасник 5 секції. 
29 

254. Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу Дніпродзержинського 
державного технічного університету, учасник 8 секції 
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255. Шептицька Тетяна Леонідівна – кандидат філологічних наук, наук. співробітник центру українознавства 
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 2 секції. 

256. Шкрібляк Петро Васильович – директор Філії «Гуцульщина» ННДІУ, учасн. пл. і сек. 9 
257. Шляхова Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики навчання, 

стилістики і культури української мови ННІ української філології і соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
учасник 8 секції 

258. Шостак Маргарита Василівна – науковий співробітник відділу української етнології ННДІУ, учасник 3 секції. 
259. Шрамко Оксана Іллівна – кандидат філософських наук, завідувач кафедри музикознавства Криворізького 

Державного Педагогічного Університету, учасник 4 секції. 
260. Шумихіна Світлана Олександрівна (Київ) – аспірантка КНУ ім. Т. Шевченка, учасник 1 секції. 
261. Юрчак Марія Богданівна (Тернопіль). Європейська ідентичність України в інтерпретації вітчизняних вчених, учасник 

9 секції. 
262. Юрченко Світлана Володимирівна – аспірант  відділу  геополітики та глобалістики ННДІУ та ВІ, учасник 2 секції. 
263. Якімова Антоніна Миколаївна – учасник 3 секції. 
264. Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу освітніх технологій ННДІУВІ, учасник 4 секції. 
265. Ятищук Анастасія Анатоліївна – аспірантка лабораторії особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології  ім. 

Г.С.Костюка АПН України, учасник 4 секції. 
266. Яценківський Володимир – в.о. директора департаменту зв'язків з закордонним українством, учасник 11 секції. 

30 
Інформаційне повідомлення про Міжнародні конференції, які проводилися вченими-українознавцями (ІУ КНУ 

імені Тараса Шевченка, НДІУ МОН України, ННДІУ МОН України та ННДІУВІ МОНМС) 
1992 

1 МК – Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства: Міжнародна конференція (м. Київ, 15-
17 жовтня 1992 р.) / Ін-т українознавства Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. 

1993 
2 МК – Українознавство в розбудові держави: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, 

перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 14-16 жовтня 1993 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса 
Шевченка; АН України. 

1994 
3 МК – Українознавство: теоретико-методологічні та організаційні проблеми: Щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 12-14 жовтня 1994 р.) / Ін-т українознавства 
Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Ін-т національних відносин і політології НАН України; Академія наук Вищої школи України. 

1995 
4 МК – Україна, українці, українознавство (витоки та найдавніша історія): Міжнародна конференція (м. Алушта, 24-26 

вересня 1995 р.) / Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Сімферопольський держ. ун-т; Ін-т національних 
відносин і політології НАН України; Т-во «Україна»; Ін-т історії України НАН України; Академія наук Вищої школи України. 

1996 
5 МК – Місце і роль українознавства у реформуванні національної системи освіти: Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Київ, 28-30 березня, 1996 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Український 
гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка Старокиївського району міста Києва. 

 
Україна, українці, українознавство (XIV – XVIII ст.): Круглий стіл (м. Кіровоград, 24-26 жовтня 1996 р.) / Ін-т 

українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Кіровоградський держ. ін-т сільськогосподарського машинобудування; Ін-т 
національних відносин і політології НАН України; Т-во «Україна»; Ін-т історії України НАН України; Академія наук Вищої школи 
України. 

1997 
6 МК – Україна, українці, українознавство ХІХ століття: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 

16-17 жовтня 1997 р.) / Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка; Ін-т історії України НАН України. 
1998 

7 МК – Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Міжнародна конференція (м. Київ, 22-23 
жовтня 1998 р.) / МО України; Ін-т українознавста Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. 

1999 
8 МК – Україна, українці, українознавство на межі тисячоліть: Щорічна Міжнародна науково-практична конференція 

«Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 14-15 жовтня 1999 р.) / Ін-т українознавста; Головне 
управління освіти Київ. міської держ. адміністрації; Т-во «Україна – світ»; Український гуманітарний ліцей Київ. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка; Всеукр. пед т-во ім. Григорія Ващенка. 

2000 
9 МК – Українознавство в системі освіти: ІХ щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, 

перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 24-26 
31 

жовтня 2000 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове 
українство»; Українська Всесвітня Координаційна Рада; Товариство «Україна – світ»; Головне управління освіти м. Києва; 
Київський Будинок учителя; Міжнародний благодійний фонд «Фонд Пантелеймона Куліша»; Всеукраїнське педагогічне 
товариство ім. Г. Ващенка; Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого; Український гуманітарний ліцей Київського нац. 
ун-ту ім. Т. Шевченка. 

2001 
10 МК – Українознавство – наука самопізнання українського народу: Х щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 18-20 жовтня 2001 р.) / МОН України; Науково-
дослідний інститут українознавства. 

2002 
11 МК – Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та напрями розвитку: ХІ 

щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 17-19 
жовтня 2002 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Ін-т політичних та етносоціальних досліджень НАН 
України; Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка; Київський міський Будинок учителя. 

2003 
12 МК – Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні: ХІІ щорічна Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 17-18 жовтня 2003 р.) / МОН України; Науково-
дослідний інститут українознавства МОН України; Українська всесвітня Координаційна Рада (УВКР); Міжнародна асоціація 
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«Україна і світове українство»; Т-во «Знання» України; Фонд сприяння розвитку мистецтв в Україні; Міжнародна асоціація 
україністів (МАУ); Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка; Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка; Київський міський Будинок 
учителя. 

2004 
13 МК – Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства: ХІІІ 

щорічна Міжнародна науково-практична конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» (м. Київ, 21-22 
жовтня 2004 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства МОН України; Міжнародна асоціація «Україна і 
світове українство»; Т-во «Знання» України; Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка; Київ. держ. ін-т декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; Київський міський Будинок учителя. 

2005 
14 МК – Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Міжнародний конгрес [у рамках XІV щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 20-21 жовтня 
2005 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; 
Київський міський Будинок учителя. 

2006 
15 МК – Українська освіта у світовому просторі: Міжнародний конгрес [у рамках XV щорічної Міжнародної науково-

практичної конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 19-21 жовтня 2006 р.) / МОН 
України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський 
Будинок учителя. 

2007 
16 МК – Українська освіта у світовому часопросторі:  ІІ Міжнародний конгрес (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.) / МОН 

України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський 
Будинок учителя. 

32 
2008 

17 МК – Українознавство ХХІ ст.: нові вимоги, проблеми та методологія розвитку: Міжнародна наукова конференція [у 
рамках щорічної Міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»] (м. Київ, 21-22 
жовтня 2008 р.) / МОН України; Науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове 
українство»; Київський міський Будинок учителя. 

2009 
18 МК – Українська освіта у світовому часопросторі: Третій Міжнародний конгрес (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.) 

[Обговорюється проблема: «Українознавство і реформування освіти в Україні»] / МОН України; Національний науково-
дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; Київський міський Будинок учителя. 

2010 
19 МК – Українознавство у світовому гуманітарному просторі: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 21-

22 жовтня 2010 р.) [Обговорюється проблема: «Роль вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів у розвитку українознавства»] 
/ МОН України; Національний науково-дослідний інститут українознавства; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»; 
Київський міський Будинок учителя. 

2011 
20 МК – Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм: 20 ювілейна 

Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 25–26 жовтня 2011 року) / МОНМС України; Національний науково-
дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії; Міжнародна асоціація «Україна і світове українство». 

Фігурний Ю.С. 
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