ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Директор

Галайко
Богдан Миколайович

Основні напрями наукової діяльності:









розвиток українознавства як системи наукових знань
міждисциплінарного характеру про Україну і світове українство;
розвиток українознавства як основи формування світогляду
українського народу, піднесення рівня громадянської та
національної свідомості суспільства, як базових засад, ідеології та
політики суспільного розвитку й державотворення України;
розробка концептуальних і практичних засад патріотичного
виховання, формування національної пам’яті, утвердження
набутків української культури як засадничих основ розвитку
України як суверенної, демократичної, конституційно-правової
держави;
наукове забезпечення розроблення змісту й методики
гуманітарної освітньої діяльності в Україні на засадах
українознавства.

Наукові кадри за 2014 – 2016 рр.
2014

2015

Усього наукових співробітників

56

63

2016
55

Доктори наук

4

5

5

Доктори наук (за сумісництвом)

1

0

2

Кандидати наук

26

25

24

Член-кореспонденти НАНУ

1

1

1

Професори

3

3

5

Доценти

1

1

1

Старші наукові співробітники

1

1

1

Кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування
за останні роки
У 2016 році НДІУ продовжував виконання 7 фундаментальних і завершив 3 прикладні науково-дослідні роботи


Категорія
робіт

2013

2014

2015

2016

к-сть
од.

тис. грн.

к-сть
од.

тис. грн.

к-сть
од.

тис.
грн.

к-сть
од.

тис. грн.

фундаментальні

3

2906,0

6

3601,7

5

4132,4

7

5042,040

прикладні

4

3148,5

2

2121,7

2

1556,4

0

0

1

120,0

госпдоговірні

Кількість НДР та загальний обсяг фінансування НДР

Кількість НДР та обсяг їх фінансування 2013-2016 рр.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2013

2014

2015

2016

к-сть од.

7

8

7

7

млн.грн.

6,054

5,721

5,689

5,042

НДР "Культура як цілісність матеріального і духовного розвитку в
умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії";
керівник – Гримич Марина Віллівна, д-р іст. наук, проф.


Мета
 дослідження сучасними науковими методами антропології трансформацій,

зокрема, динаміки змін в культурі в урбаністичному, сільському та
приміському середовищах України та діаспори, що відбулися під впливом
глобалізаційних процесів.


Результати виконання НДР:


Розроблено теоретичну концепцію впливу глобалізаційних процесів на
українську культуру та її побутування в умовах міжкультурної взаємодії та
сучасну методологію української гуманітарної науки



Описано етнокультурну специфіку аграрних міграцій назагал і українських
зокрема, та визначено їхню відмінність від політичних та економічних
міграцій



Простежено моделі адаптації української материнської культури до нових
екологічних, соціокультурних умов еміграції та в діаспорному середовищі

Новизна отриманих результатів НДР












Основні напрями роботи дослідників:
антропологія війни та протесту, імагологія,
гуманітарна наука й освіта в умовах формування
інформаційного суспільства;
- антропологія науки, антропологія
трансформацій, дослідження з урбанізації,
руралізації та субурбанізації, дослідження
субкультур та контркультур, історія
повсякденності, історична антропологія

Основні доробки:
Життя під піньорами: культурний ландшафт
українських поселень у Бразилії
Антропологія простору: «Культурний
ландшафт Києва та околиць»
Весілля кримських татар: традиційні форми
та трансформації

НДР "Соціальна історія XVI – XVII ст. як складова українського
повсякдення ранньомодерної доби України";
керівник – Ворончук Ірина Олексіївна, д. іст. наук., доц.


Фундаментальною проблемою дослідження є вивчення
повсякденного життя так званої «маленької» Людини
ранньомодерної доби в її щоденній праці й турботах, у
взаємостосунках і вчинках, співпраці й конфліктах, стражданнях
і переживаннях тощо;



Головним завданням проблеми є вивчення рядової Людини як
конкретного носія національних і культурних традицій,
релігійних і моральних настанов, ментальних стереотипів та
психологічних мотивацій свого часу в її соціальних зв’язках і
контактах

Новизна отриманих результатів НДР





Актуальність проекту полягає в
недослідженості проблеми, однією з
причин чого є недостатність джерельної
бази. Звідси постає завдання вивчення
джерел для отримання на їх базі нового
знання з історії повсякдення української
людності раннього Нового часу

Захищено 1 докторська дисертація

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.


Основні аспекти та напрями роботи:



дослідження впливу воєнних подій та міграції
воєнного часу на соціально-демографічні процеси
та різні локальні соціальні групи населення України;



вивчення конкретно-історичних обставин
виникнення та існування в українському суспільстві
специфічних соціальних груп, що сформувалися й
еволюціонізували в умовах міжвоєння, війни та
повоєнного періоду.

“Чотківська офензива” ч.1, ч2 – автор Олександр Дєдик

На підставі широкого спектру
джерел, передовсім численних
архівних документів українських
та польських архівосховищ
відтворено та проаналізовано
перебіг бойових дій у тісному
взаємозвязку з тогочасними
міжнародними відносинами.
Вивчено чисельність та
соціальну структуру українських
військових підрозділів

Найефективніша розробка НДР
«Високомобільні десантні
(аеромобільні) війська України:
історія та символіка»


Праця присвячена дослідженню
бойової історії десантних військ
України від 1930 р. до 2016 р.



Вперше в українській історіографії
подано достовірну, засновану на
архівних джерелах, інформацію
про участь десантних військ
України у бойових діях вказаного
періоду

НДР “Гуманітарні аспекти воєнно-політичної кризи в Криму та
Донецькому краї”;
науковий керівник – Зінченко Арсен Леонідович. док. іст. наук., проф.


На першому етапі проаналізовано різноаспектну літературу з
теми, сформовано його джерельну базу, основу якої складають
узагальнювальні документи профільних відомств, чільних
засобів ЗМІ, матеріали соціологічних опитувань, матеріали
офіційних сайтів окупаційних властей;



До опрацювання залучено репрезентативний корпус нових
джерел матеріали чільних засобів ЗМІ, офіційні електронні
ресурси окупаційних властей, матеріали соцопитувань;
виявлено історичні та сучасні тенденції протистояння
української, кримсько-татарської та радянсько-імперської
ідентичностей.



Захищено 1 кандидатську дисертацію.

НДР “Україна перед гуманітарними викликами та загрозами
сучасності: соціально-філософський аналіз”;
науковий керівник – Терлецький Віталій Михайлович, к-р філос. наук


дослідження сфокусоване на тих гуманітарних викликах, які постали
перед українським суспільством у зв’язку із зовнішніми загрозами для
його існування



зібрання і опрацювання багатоманітного історичного матеріалу про
етнічний склад населення Криму в XIX ст.



на підставі міждисциплінарної методології створено типологію викликів
та небезпек у гуманітарній сфері України:






виклики та небезпеки глобального характеру;
суспільно-політичні виклики та небезпеки;
виклики та небезпеки для української культури;
розкрито вплив цих загроз на структури особистості.

 Публікації у науково-метричних базах:
Терлецький В.М. Межі і можливості методу дослідження констеляцій //
Sententiae. – 2016. – №1. – С. 169–178. Scopus:
http://dx.doi.org/10.22240/sent34.01.169 (0,7 д.а.)

Апробація результатів НДР
Міжнародна наукова конференція «Український
визвольний рух 1920 – 1950-х років: ідея державності та її
реалізація» присвячена 75-річчю Акта відновлення
української державності та 25-й річниці Незалежності
України.


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 наявної літератури архівних документів ЦДАВО, ДА СБУ,
ЦДАЗУ розроблена періодизація українського державотворення 1917 – 1923
рр. та охарактеризовано моделі українських державних утворень;
охарактеризовано соціально-політичні моделі української державності в
концепціях М. Міхновського, Д. Донцова;
Розкрито особливості концептуального моделювання української держави в
програмових документах українських політичних партій (ОУН (б), УРДП).

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








палеоетнологія території України в передісторичну та
ранньоісторичну добу;
характеристика ключових проблем у вивченні
етнокультурних процесів на теренах України в V – XIV ст.;
Порівняльна характеристика змісту та наукового потенціалу
вітчизняних концепцій походження українського етносу;
Історичних контекст змін етнічної структури населення
України від межі ХІХ – ХХ ст. до нашого часу.

“Давній Галич” виконана в межах виконання НДР “Україна й
українство в етнокультурних процесах світу»;
керівник – д.і.н., проф., член-кор. Баран В.Д.



Проаналізовано історію
вивчення давнього Галича
(1850-1990), оприлюднено
підсумки польових
досліджень давнього Галича
упродовж 1991-2000 рр.



На археологічному матеріалі
подано соціокультурну
характеристику населення
Давнього Галича та його
околиць.

Кількість наукових праць в межах виконання НДР

Кількість друкованих робіт
у тому числі

202

монографії

11

статті в наукових фахових журналах

148

з них, що входять до міжнародних наукометричних баз

9

підручники, навчальні посібники, довідники

1

збірники документів

1

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук

4+2

інші

26

Наукові та науково-освітні заходи у 2016 році


Інститут був організатором
9 та співорганізатором 21
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


Всеукраїнська наукова конференція
«Ідейно-філософські та соціальні
концепти мобілізації українства
середини XIX – XX ст.»



Науково-методичний семінар для
вчителів історії та українознавства на тему
«Суспільно-політичні та методичні
аспекти вивчення проблематики
Голодомору 1932 – 1933 років»



Науково-практичний семінар «Шляхи
впровадження Концепції національнопатріотичного виховання у викладанні
предметів шкільного курсу»



Всеукраїнський патріотичний фестиваль
«Олевська республіка»

Спецрада із захисту кандидатських дисертацій
за спеціальностями :
історія України;
українознавство.
За 2016 рік в відбулося 9 засідань спецради, на яких захищено 4 кандидатські
дисертації:




Адамський В. Р. Заснування та
функціонування богословського
факультету Кам’янець Подільського
державного українського університету
(1918–1920) (спеціальність 07.00.01 –
історія України).
Волянюк С. Б. Створення та діяльність
воєнної округи УПА “Лисоня”
(спеціальність 07.00.01 – історія України).



Іванець А. В. Кримське питання в
політиці Української Народної Республіки
періоду Директорії (кін. 1918–1920 рр.)
(спеціальність 07.00.01 – історія України).



Хоменко О. А. Студії над художньою
словесністю у формуванні спільнотної
ідентичності українців першої третини XІX
століття (спеціальність 09.00.12 –
українознавство).

До складу спецради входить 16 осіб, з них 9 докторів історичних наук,
7 – кандидатів історичних наук

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

Інформаційне забезпечення та наукові комунікації

4 номери часопису
“Українознавство”
(104,6 ум. друк. арк.),
викладено у відкритому доступі




Журнал «Українознавство»
внесено в реферативну базу
Інституту проблем реєстрації
інформації НАН України
«Україніка наукова»

Журнал “Українознавство” розміщено в
наукометричних базах:
1. Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/
2. ResearchBib
https://www.researchbib.com/
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
nbuv.gov.ua/
4. РИНЦ (Росія)
http://elibrary.ru/project_risc.asp
5. Directory Indexing of International Research Journals
http://www.citefactor.org/

Журнал “Українознавство” розміщено в
наукометричних базах:
5

. Directory Indexing of International Research Journals

http://www.citefactor.org/
6. Scientific Indexing Services (SIS)
http://www.sindexs.org/
7. Eurasian Scientific Journal Index
http://www.esjindex.org/
8. Polska Bibliografia Naukowa
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/52832

Журнал “Українознавство” розміщено в
наукометричних базах:
9. InfoBase Index
http://www.infobaseindex.com/
10. Cosmos Foundation
http://www.cosmosimpactfactor.com
11. Journalindex
http://www.journalindex.net

Журнал “Українознавство”
подано заявки до наукометричних баз:


1. Scopus



https://www.scopus.com/home.uri



2. Index Copernicus (Польща)



http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/



3. Sherpa / Romeo



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple

Найактивніші країни-відвідувачі
сайту Інституту











Україна;
Росія;
Південна
Африка;
Франція
США;
Китай;
Німеччина;
Туреччина;
Угорщина;

Популяризація українознавства
та національно-патріотичне виховання
В інституті експонуються
документальні виставки:
 - «УПА: історія нескорених»
 - “Вбивство голодом”
Проведено:
 ІХ Міжнародний конкурс з
українознавства для учнів 8-11
класів
 Форум українських справ “ Від
декомунізації до деокупації”

Участь інституту в програмах МОН України

Інститут залучено до ключових програм
Міністерства освіти і науки України та
громадських ініціатив
-

- розробки концепції національнопатріотичного виховання;

-

- громадської ініціативи “український

-

мовний диплом”;

-

- участі в форумах та заходах
патріотичного спрямування.

Матеріально-технічне забезпечення


Укладено договори з “Київенерго”, “Київводоканал”



Проведено тендерну процедуру



Електротехнічні роботи(щитова, запобіжники, трансформатор, проводка,
лампи тощо)



Готовність до опалювального сезону



Сантехнічні роботи (зміна змішувачів, замків, тощо)



Проведення інвентаризації всього майна



Закупівля канцтоварів та миючих засобів



Постійне прибирання будівлі



Поточний ремонт будівлі



Вивіз сміття

Технічне забезпечення






Перевстановлено ОС Windows на 28 ПК
Чищення систем охолодження – 22 ПК
Заправка картриджів – 20 шт.
Технічне обслуговування, ремонт – 8 принтерів
Поточне обслуговування

Бухгалтерія


Налагодження якісної роботи



Підтримка систем “Парус”, “Med ok”.



Подача усіх звітностей, виплат



Виплачено усім надбавки за стаж, вчений ступінь, звання,
відпускні, премії в кінці року.

План використання бюджетних
коштів на 2017 р.
Найменування

Сума (грн.)

Оплата праці працівників
Нарахування на заробітну плату
Оплата теплопостачання
Стипендії
Разом:

4 518 900,00

Розподіл бюджетних коштів на
виконання НДР у 2016 році
Назва НДР

Фінансування
(тис. грн.)

Соціальна історія ХVІ – ХVІІ ст. як складова українського
повсякдення ранньомодерної доби України

633,250

Культура як цілісність матеріального та духовного розвитку
суспільства в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії

968,143

Соціальна історія першої половини ХХ століття: українське
суспільство в міжвоєнний період та в умовах Великої
Вітчизняної Війни

900,009

Україна ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження демократичних
цінностей, розв'язання національних та державотворчих
проблем

902,319

Україна й українство в етнокультурних процесах світу

744,846

Гуманітарні аспекти воєнно-політичної кризи в Криму та
Донецькому краї

465,610

Україна перед гуманітарними викликами та загрозами
сучасності: соціально-філософський аналіз

427,863

Загальний фонд
Найменування

Сума (грн.)

Оплата праці працівників

3 854 685,94

Нарахування на заробітну плату

861 302,21

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

235,65

Оплата теплопостачання

195 341,53

Стипендії

130 474,67

Разом:

5 042 040,00

Спеціальний фонд
Найменування

Касові
видатки за
2016р.

Оплата праці працівників

86 639,32

Нарахування на заробітну
плату

19 060,65

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

74 178,19

Оплата послуг (крім
комунальних)

112 206,26

Оплата теплопостачання

93 565,44

Оплата водопостачання
та водовідведення

2 883,77

Оплата електроенергії

56 008,36

Інші поточні видатки

16 618,57

Разом:

461 160,56

Надійшло
коштів в
2016р.

290 303,93

Залишок
коштів на
01.01.2016р.

Залишок
коштів на
01.01.2017р.

182 244,49

11 387,86

Дякуємо за увагу!

