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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНОГО  

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА  

ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

ЗА 2013 РІК 



 

НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: 

 
•   Дослідження українознавства та всесвітньої історії в системі 

наукової концепції феноменів глобалізації; 

 

•   Розробка теоретичних і практичних основ трансформування 

науки, освіти, педагогіки і культури в світлі завдань та 

перспектив розвитку України як суверенної, демократичної, 

конституційно-правової держави; 

 

•   Організація та проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному 

зв’язку з підготовкою фахівців наукових кадрів; 

 
    



 
НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: 

 
•   Використання інтелектуального потенціалу Інституту для 

забезпечення розвитку освіти, науки, культури на засадах 

наукової методології та тісного зв’язку з навчальним процесом; 

 

•   Проведення досліджень історії країн світу, де простежуються 

державні інтереси України та щодо яких формуються українські 

геополітичні проекти; 

 

•   Створення на основі наукових результатів дослідження 

змісту всесвітньої історії різних видів навчально-методичних 

комплексів для потреб освітніх закладів за рівнями освіти. 



КІЛЬКІСНЕ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ 

ФІНАНСУВАННЯ ЗА 2010-2013 РОКИ 

Категорії робіт 2010 2011 2012 2013 

к-кість 

од. 

тис. 

грн. 

к-кість 

од. 

тис. 

грн. 

к-кість 

од. 

тис. 

грн. 

к-кість 

од. 

тис. 

грн. 

Фундаментальн

і 

0 0 0 0 3 2906,0 3 2906,0 

Прикладні 5 8168,8 5 8243,3 4 3094,0 4 3148,5 

Господарчі 0 0 0 0 0 0 0 0 

У 2013 році ННДІУВІ виконував  

3 фундаментальні (перехідні) та 4 прикладні (завершені) 

науково-дослідні роботи 



 

 
•    

КІЛЬКІСНЕ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 

2010-2013 РОКИ 



ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ (ЗА 2011-2013 РР.)   

Наукові співробітники 2011 2012 2013 

Усього наукових 

співробітників 

94 93 83 

Доктори наук 6 7 10 

Доктори наук (за 

сумісництвом) 

10 0 0 

Кандидати наук 21 25 23 

Кандидати наук (за 

сумісництвом) 

9 0 1 

Члени-кореспонденти НАНУ  2 1 1 

Професори 6 6 9 

Доценти 3 4 2 

Старші наукові співробітники 2 2 2 

Молоді науковці 

Доктор наук 0 0 0 

Кандидат наук 8 11 8 



 

       

           Фундаментальна НДР:  

          "Україна і світове українство в системі українознавства.  

  Українці в світовій цивілізації і культурі".  
             

             Науковий керівник НДР – д. і. н., професор, член-кореспондент НАН України  

                                                           Баран Володимир Данилович 

 

         У ході роботи розкрито сутність існування і розвитку української людини,  

   природи та матеріальної культури, мови, етносу, держави і нації України і  

   світового українства в усьому комплексі їх внутрішньої еволюції та  

   зовнішніх взаємовідносин.  

         

        За результатами роботи у 2013 р. опубліковано 2 монографії та 90 статей.  

        Результати наукових досліджень були апробовані на 24 міжнародних  

   та всеукраїнських конференціях.  

 



Наукові видання 

Крисаченко В.С. Українська 

етнополітика: концептуальні нариси. – 

К.: «МП Леся», 2013. – 550 с. 

Фігурний Ю.С. Українське 

етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) 

в українознавчому вимірі. – К., ННДІУВІ. 

– 2013. – 368 с  



 

Міжнародна конференція 

«Українознавство в розбудові незалежної України та 

розвитку українства в сучасному світі: досвід та 

проблеми» 

 



 

         

         Фундаментальна НДР:  

         "Парадигмальні проекції метанаративів світових ідентичностей у  

  дискурсивному просторі підручників з українознавства та всесвітньої  

  історії".  

 
          Науковий керівник НДР – д. і. н., доцент Салата Оксана Олексіївна 

 

         У межах виконання НДР продовжено реалізацію дослідницького проекту  

  «Знання про Україну та українців у змісті та структурі зарубіжної системи  

  історичної освіти» з метою з’ясувати, які знання про Україну та український  

  народ вони формують у закордонних школярів, показати ступінь зацікавлення  

  українознавчою проблематикою в освітньому середовищі Хорватії, Польщі,  

  Німеччини, Греції. 

  

         За результатами роботи у 2013 р. опубліковано 1 монографію та 20 статей.  

         Результати наукових досліджень були апробовані на 21 міжнародних та  

  всеукраїнських конференціях.  

 



 

Наукові видання 

Іванченко О.Г.  

Хорватські національно-політичні  

сили в Королівсьві Сербів, Хорватів  

і Словенців/Югославія (1918 - 1941 

рр.). – К.: Геопринт, 2013. - 180 с.  



 

Участь у міжнародних конференціях 

 Міжнародна наукова 

конференція «Битва за Дніпро» 

Науково-практичний семінар “Україна в 

системі сучасної світової цивілізації" 



 

         Фундаментальна НДР:  

         "Українознавство в розбудові незалежної України:  

    теоретико-методологічні проблеми розвитку науки та їх вирішення"  

 
          Науковий керівник НДР: к. і. н., доцент Токар Леонід Кирилович 

 

         Здійснено спроби проаналізувати особливості етнонаціонального  

  розвитку в сучасній Україні, зокрема збереження етнічної самосвідомості,  

  культурної спадщини і самобутності етнічних спільнот; відображено  

  концепціюнаукового інструментарію українознавства; розкрито появу та  

  еволюційний шлях розвитку органів внутрішніх справ і державної безпеки  

  України, вперше показано їх внутрішню розбудову, форми і методи роботи,  

  взаємодію протистояння, роль цих органів у захисті держави її громадян від  

  внутрішньої та зовнішньої загрози; витоки політики українізації, зокрема,  

  її проведення в умовах гетьманської держави (1919 р.).  

 

         Результати наукових досліджень у 2013 р. опубліковано 1 монографію та  

32 статті.  

    Результати наукових досліджень були апробовані на 9 міжнародних та  

   всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

 



 

Наукові видання 

Чайковський А.С. Айсберг. З історії органів 

внутрішніх стправ і державної безпеки 

України. – К.:Парламентське видавництво, 

2013. – 704 с. 

Токар Л.К. Наукові основи українознавства. 

– К.: ННДІУВІ, 2013. – 352 с. 



 
        Прикладна НДР:  

        «Соціальні аспекти українського повсякдення XVI–XVII ст.» 
 

         Науковий керівник: к. і. н., доцент Ворончук Ірина Олексіївна 

         

        Одержання нового, відмінного від попереднього, знання щодо структури  

  українського соціуму XVI ст., зокрема невідомих досі сільських груп  

  тогочасного населення  та повсякденних практик українського соціуму,  

  що дає можливість переглянути застарілі висновки вітчизняної  

  історіографії щодо ранньомодерної доби.  

 

         За результатами роботи у 2012-2013 р. видано 2 збірки документальних  

  матеріалів та 26 статей.  

        Результати наукових досліджень були апробовані на 19 міжнародних та  

   всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

 



 

Наукові видання  

Національний науково-дослідний інститут  

українознавства та всесвітньої історії МОН України 
  *   Центральний державний історичний архів України, м. Київ  

 

 
Документи з історії 

українського 

повсякдення 

ранньомодерної доби 

Випуск I. Волинь ХVI ст.  
 

 

 

Київ 

 2013 

Привілеї Києва кінця XV – 

середини XVII ст. Дослідження. 

Тексти. – К.: Вид. дім 

«Простір», 2013. – 296 с.  

Документи з історії українського повсякдення. 

Збірник документів. Вип. I. Волинь XVI ст. / Упор. 

В.В.Безпалько, М.Б.Висотін, І.О.Ворончук, 

М.М.Кучерук, Ю.І.Чубик. – К., 2013. – 590 с.  



 

Зразки актових книг ґродських і 

земських судів XVI-XVII ст.  



 

Археографічне опрацювання запису актової 

книги про спустошення маєтностей князя 

Януша Збаразького під час татарського 

нападу 1577 і 1578 років (ЦДІАК України, ф. 22, 

оп. 1, спр. 7, арк. 100–100 зв.). 



 

       

 

       Прикладна НДР:  

       «Історія в українознавчому контенті навчально-методичних  

  комплектів з української мови для загальноосвітніх навчальних  

  закладів». 

 
        Науковий керівник: к. ф. н. Пономаренко Ангеліна Юріївна 

 

        Підготовлені на виконання НДР у 2013 році складові навчально- 

  методичного комплекту з української мови для 5 класу ЗНЗ рекомендовано  

  МОНУ до використання у навчальному процесі загальноосвітніх  

  навчальних закладах України 

 

         За результатами роботи у 2012-2013 р. видано 2 посібники та 112  

  публікацій. 

         Результати наукових досліджень були апробовані на 159 міжнародних  

  та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

 

 



 

Наукові видання 



 

Участь у  конференціях та круглих столах 



 

Міжнародний конкурс з українознавства  

для учнів 8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 



 

Міжнародний конкурс з українознавства  

для студентів та молодих учених 



 
       Прикладна НДР:  

       «Створення контенту для навчально-методичних  

  комплексів з української мови та українознавства для закордонних  

  українських навчальних закладів» 
        Науковий керівник: д.ф.н., доцент Кононенко Тарас Петрович 

 

        На базі українознавчої методології здійснено концептуалізацію інваріантів  

  української ідентичності в різноманітних соціокультурних середовищах.  

  Створено комплекс методичних рекомендацій стосовно укладання контенту  

  навчально-методичних комплексів з української мови для закордонних  

  українських навчальних закладів. Розроблено проект національної моделі  

  використання сучасних інноваційних освітянських технологій. 

 

        За результатами роботи у 2012-2013 р. видано 23 наукові статті.  

         



 

        Прикладна НДР:  

        «Українська культура в контексті світової. Традиції і сучасні  

тенденції розвитку в умовах трансформації та глобалізації» 
 

         Науковий керівник: д.і.н., професор Гримич Марина Віллівна 

 

       Здійснено комплексне інтердисциплінарне гуманітарне дослідження,  

  в якому на основі досягнень і методик різних наук (історія, філологія,  

  мистецтвознавство) і наукових дисциплін (етнологія, фольклористика,  

  історія та теорія культури, літературознавство), проаналізовано основні  

  тенденції динаміки української культури в умовах глобалізаційних процесів.  

       Простежені як еволюційні, так і трансформаційні процеси, які відбулися в  

  Українській культурі протягом ХХ – ХХІ століть з ретроспективними  

  посилками на попередні історичні періоди. У центрі уваги опинилися також  

  активні міграційні процеси, які зумовили значні модифікації культурних  

  констант. 

 

        За результатами роботи у 2013 р. видано 2 колективних монографії, 

  1 навчальний  посібник та 38 статей.  

        Результати наукових досліджень були апробовані на численних  
  міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 



 

Наукові видання 
Коротя-Ковальська 

В.П. Українська 

народнопісенна 

творчість в 

українознавстві.– К.: 

Стилос, 2013.– 319 с.  

Народна культура 

українців: життєвий 

цикл людини: іст.-

етнол. дослідж.: у 5 т. / 

М.Гримич (наук.ред.) – 

Т. 4 : Зрілість. 

Чоловіки. Чоловіча 

субкультура. – К.: 

Дуліби, 2013. – 584 с. 

Українська абетка: навчальний 

посібник для вчителів та учнів 

українознавчих програм Бразилії / Авт. 

кол. Борисенко В.К., Горенко Л.І., 

Гримич М.В. (наук. ред.), Жовтий С.А., 

Коротя-Ковальська В.П., Осипчук О.Ю. 

(відпов.ред.). К., 2013.  



 



 



 

Наукові видання Інституту 



 
Науковий та науково-

практичний журнал  

“Україна у світовій 

історії” 


