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Основні напрями наукової діяльності: 

 розвиток  українознавства як системи наук та 
міждисциплінарних студій про Україну і світове 
українство; 

 науково-аналітичне сприяння розвитку та 
удосконаленню основ гуманітарної політики держави; 

 розробка теоретичних і практичних основ 
трансформування науки, освіти, педагогіки та культури 
в світлі завдань та перспектив розвитку України як 
суверенної, демократичної, конституційно-правової 
держави; 

 наукове забезпечення розробки концепції, змісту й 
методики гуманітарної освітньої діяльності в Україні на 
засадах українознавства.  



Наукові кадри за 2013 – 2015 рр. 

2013 2014 2015 

Усього наукових співробітників 83 56 63 

Доктори наук 10 4 5 

Доктори наук (за сумісництвом) 0 1 0 

Кандидати наук 23 26 25 

Член-кореспонденти НАНУ 1 1 1 

Професори 9 3 3 

Доценти 2 1 1 

Старші наукові співробітники 2 1 1 



Кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування 
за останні роки 

 У 2015 році НДІУ продовжував виконання 5 фундаментальних і 
завершив 2 прикладні науково-дослідні роботи 

 

 

Категорія 2012 2013 2014 2015 

робіт к-сть 
од. 

тис. грн. к-сть 
од. 

тис. грн. к-сть 
од. 

тис. грн. к-сть 
од. 

тис. грн. 

фундаментальні 3 2906,0 3 2906,0 6 3601,7 5 4132,4 

прикладні 4 3094,0 4 3148,5 2 2121,7 2 1556,4 



Кількість НДР та загальний обсяг фінансування НДР 
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Прикладна НДР «Геополітичні пріоритети ХХІ століття: 
прикладні виміри», керівник – к.філос.н. Терлецький В.М. 

 Встановлено системно-структурний взаємозв'язок в стратегічному 
визначенні понять «геополітичні пріоритети», «національний 
інтерес» і «геополітичне самовизначення». 

 Основний висновок 

 формування геополітичної свідомості українців визначають два фактори: 
європейський вибір українського народу та потреба в ідейній 
альтернативі до російської імперської ідеології 

 

У монографії «Українська етнополітика: прикладні виміри» 
проаналізовано: 

 етноконфліктні загрози міжнаціональним відносинам  в Україні; 

 проблеми поліетнічних територій, міграційні процеси в Україні; 

 українсько-румунські та українсько-молдавські відносини; 

 українсько-єврейські стосунки; 

 ромську проблему; 

 проблеми кримчаків та караїмів; 

 статус кримсько-татарської спільноти; 

 статус української діаспори; 

 перспективи розвитку етнополітичних процесів. 

 

 



Апробація результатів НДР 

     Геополітичним передумовам і наслідкам 
війни на сході України присвячено 

 круглий стіл «Геополітичне 
самовизначення України: наука і 
політика»,  

 м. Київ, 11 червня 2015 р.  

      Концепція геополітичного розвитку 
України та потреба в ідеологічній основі 
української державності представлено 

 ІІ Бандерівські читання «Якою має бути 
Українська Самостійна Соборна 
Держава в ХХІ столітті та “питання 
Москви”»,  

 м. Київ, 02 лютого 2015 р.  

 



Прикладна НДР «Освітні проекції шевченківського дискурсу 
як простір українознавчої комунікації громадянського 
суспільства», керівник – к.філол.н. Ціпко А.В. 

 Результати виконання НДР: 

 доведено, що піднісши «народ і слово» «Кобзар» до рівня універсального символу 
бутності України, Т. Шевченко окреслює актуальні напрямні  формування 
національно-визвольної ідеології українства; 

 представлено персонально-психологічну модель постаті Т.Шевченка, особливості 
його пасіонарності та її впливу на освітньо-культурний простір; 

 проаналізовано молодіжне сприйняття чину і постаті Т. Шевченка в пізнавальному 
та емоційних аспектах 

 концепт Книги дозволив простежити дію феномена Кобзаря у добу Шевченка; 

 узагальнено досвід шевченкознавства як практичної націології в освітньо-виховному 
просторі сучасного шкільництва; 

 розроблено методику комплексного використання робіт на шевченкознавчу тематику в 
навчально-виховній роботі; 

 систематизовано чинники сприйняття творчості Т. Шевченка у теперішній час, 
зосередивши увагу на такому феноменальному вияві як сучасний Т. Шевченко; 

 виявлено особливості рецепції феномена Т. Шевченка як на регіональному рівні, так і в 
обставинах Майдану та Революції Гідності. 



Найефективніша розробка НДР 

 монографія Чмільової С.В. "Діяльність 
закладів культури в українському селі в 
90-х роках ХХ ст. - на початку ХХІ ст. (за 
матеріалами Черкаської області)": 

 систематизовано на підставі 
соціокультурних характеристик 
діяльність закладів культури в 
українському селі Черкаської області.; 

 концептуалізовано та означено спосіб 
побутування шевченкового слова у 
програмах заходів сільських закладів 
культури; 

 сформульовано конкретні пропозиції 
щодо використання узагальненого 
досвіду діяльності закладів культури в 
українському селі на перспективу. 



Апробація результатів НДР 

 Проведено 9 наукових та 
науково-освітніх заходів у 
ВНЗ, ЗОШ, бібліотеках тощо.  

 

 Науково-практична 
конференція “Постать 
Шевченка: соціокультурний 
та українознавчий 
контекст” 

      (м.Київ, 9 квітня 2015 р.) 

 

 Всеукраїнська наукова 
конференція “Шевченкове 
слово та духовна наука: 
поліфонія у часі” 

      (м.Канів, 20 травня 2015 р.) 

 



Фундаментальна НДР «Соціальна історія XVI – XVII ст. як 
складова українського повсякдення ранньомодерної доби 
України», керівник – д.і.н., Ворончук І.О. 

 Результати другого етапу виконання 
НДР: 
 Опрацьовано та введено в науковий обіг 

документи ґродських і земських судів, 
що містять інформацію про повсякденне 
життя шляхетського стану та інших 
верств тогочасного соціуму (селян, 
міщан, духовенства). 

 Розширено уявлення про реальну 
структуру сільського населення 
України XVI – XVIIст. 

 Спростовано історіографічні міфи 
щодо статусу та матеріального 
становища українського селянства 
ранньомодерної доби. 



Фундаментальна НДР «Культура як цілісність матеріального та 
духовного розвитку суспільства в умовах глобалізації та 
міжкультурної взаємодії», керівник – д.і.н., проф. Гримич М.В. 

 Результати другого етапу виконання НДР: 

 Розроблено методичні та методологічні 
засади вивчення української культури через 
явище культурного ландшафту, зокрема: 

 проаналізовано світовий досвід вивчення 
культурного ландшафту; 

 здійснено низку наукових розробок 
присвячених маловідомим і недослідженим 
сегментам культурного простору України, 
передусім Києва та його околиць. 

 Антропологія простору досліджувалась з 
позиції неперервності етнокультурного 
простору в ланцюжку «село-передмістя-місто», 
на відміну від інших розробок, що 
зосереджуються виключно на міському чи 
сільському просторі. 

 НДР зосереджується на актуальних проблемах 
урбанізації та руралізації  нових методологічних 
підходах до вивчення як самого простору, так і 
його відображення в людській пам'яті. 



Фундаментальна НДР «Соціальна історія першої половини ХХ ст.: 
українське суспільство в міжвоєнний період та в умовах Великої 
Вітчизняної війни», керівник – к.філос.н., Фешовець О.В. 

 Результати другого етапу виконання НДР: 

 виявлено природу поведінкових 
стереотипів, комунікативні стратегії 
представників різних соціальних груп 
українського суспільства в умовах фронту, 
на окупованих територіях, у складі 
військових підрозділів в тилу, в таборах 
для військовополонених, переміщених 
осіб, таборах примусової праці ; 

 проаналізовано участь українців у 
військових об'єднаннях, з'єднаннях і 
частинах Червоної армії, та їхній вплив на 
формування сучасних ЗСУ          
(«З’єднання і військові частини сучасних 
Збройних Сил України в роки Другої 
світової війни: Матеріали до формування 
української військової традиції»); 

 запропоновано методичні рекомендації 
органам влади у процесах декомунізації в 
Україні.  



Апробація результатів НДР 

 Міжнародна наукова конференція 
    «Українська Друга світова», присвячена 70-й 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні (м. Київ, 5 травня 2015 р.). 

 Спільно з Українським інститутом національної пам'яті та історичним 
факультетом Київського національного університету ім.  Т. Шевченка 



Фундаментальна НДР «Україна ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження 
демократичних цінностей, розв'язання національних та 
державотворчих проблем», керівник – д.і.н., Гай-Нижник П.П. 

 Мета 
  з'ясувати передумови, зміст, цілі, характер і напрями  

встановлення демократії як форми суспільного ладу, а також 
дослідити механізми розв'язання національних та державотворчих 
проблем в Україні впродовж ХХ – на початку ХХІ ст. 

 Результати першого етапу виконання НДР: 
 на основі вивчення архівних документів ЦДАВО, ДА СБУ, ЦДАЗУ 

розроблена періодизація українського державотворення 1917 – 
1923 рр. та визначено моделі українських державних утворень; 

 показано регіональні особливості державотворення цього періоду; 

 охарактеризовано соціально-політичні моделі української 
державності в концепціях М. Міхновського, Д. Донцова; 

 охарактеризовано модель Української держави, якою її бачили 
ОУН (б), УРДП. 



Апробація отриманих результатів НДР 

 Круглий стіл на тему «IV Універсал 
та Акт Злуки: символізм, 
втілення, історичні паралелі та 
уроки в контексті сучасності» 
(м. Київ, 23.01.2015); 

 

 Експертна дискусія «Стратегія 
реінтеграції Криму: проблеми 
створення та перспективи 
реалізації» (м. Київ, 09.10.2015). 



Фундаментальна НДР «Україна й українство в етнокультурних 
процесах світу», керівник – д.і.н., проф., член-кор. Баран В.Д. 

 Мета 
  узагальнити знання про етнокультурний розвиток 

населення українських теренів у минулому й 
сьогоденні, розробити концепцію участі українців в 
етнокультурних процесах світу. 

 Результати першого етапу виконання НДР: 
 систематизовано основні концепції етногенезу 

українців та етнічної історії українського народу; 

 узагальнено історичні знання про етнокультурні зміни, 
що відбувалися на території сучасних Донецької та 
Луганської областей України 



Кількість наукових праць в межах виконання НДР 

Кількість друкованих робіт 
у тому числі  

235 

монографії 6 

статті в наукових фахових журналах 151 

з них, що входять до міжнародних наукометричних баз 14 

підручники, навчальні посібники, довідники 4 

збірники документів 1 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук 

1 

інші 72 



Наукові та науково-освітні заходи 

 Інститут був організатором 
6 та співорганізатором 23 
наукових заходів. 

 

 Співпрацює з: 
 науковими установами,  

 органами виконавчої влади 

 дипломатичними 
представництвами; 

 вищими навчальними закладами 

 ЗОШ та бібліотеками; 

 громадськими організаціями та 
видавництвами; 

 музеями та історико-культурними 
заповідниками. 



Наукові та науково-освітні заходи 

 Міжнародна наукова 
конференція 
«Актуальне 
українознавство: зміст, 
методологічні засади, 
практичні втілення»  

    (м. Київ, 11 червня 2015 р.) 



Інформаційне забезпечення та наукові комунікації 

 науковий доробок Інституту представлений для широкого 
загалу через такі електронні освітні ресурси: 

 офіційний інтернет-сайт НДІУ; 

 інтернет-журнал відкритого доступу «Українознавство»; 

 сторінка НДІУ в Facebook 



Найактивніші країни-відвідувачі 
 сайту Інституту 

 Україна; 

 Китай; 

 Росія; 

 Японія; 

 Німеччина; 

 Туреччина; 

 Бразилія; 

 США; 

 Франція 



Популяризація українознавства  
та національно-патріотичне виховання 

 В інституті експонуються документальні 
виставки:  

 - «УПА: історія нескорених» 

 - “Вбивство голодом” 

 

 Проведено Міжнародний конкурс з 
українознавства для учнів 8-11 класів 

 

 Інститут залучено до: 

- - розробки концепції національно-
патріотичного виховання,  

- - громадської ініціативи “український мовний 
диплом”,  

- - участі в форумах  та заходах патріотичного 
спрямування,  

 

- Інститут розробив експертну аналітичну 
записку для РНБО “Гуманітарна криза на Сході 
України: передумови і наслідки”.  
 

 

  

 

 



  

Дякуємо за увагу! 


