Українознавство у світовому гуманітарному просторі

21-22 жовтня 2010 року в м.Києві відбулася Міжнародна науково-практична
конференція «Українознавство у світовому гуманітарному просторі».

Мета Міжнародної науково-практичної конференції "Українознавство у світовому
гуманітарному просторі" – вироблення стратегії розвитку українознавства в сучасному
гуманітарному просторі, шляхів і засобів їх реалізації.

У підготовці Конференції взяли участь представники Міністерства освіти і науки України,
Національного науково-дослідного інституту українознавства, Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, Міжнародної асоціації "Україна і світове українство",
Київського міського Будинку вчителя.

Пленарне засідання конференції відбулось 21 жовтня у Будинку вчителя, його урочисто
відкрив головуючий, директор ННДІУ академік Петро Петрович Кононенко і зачитав при
вітання Президента України Віктора Федоровича Януковича
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учасникам, організаторам та гостям конференції, в якому, зокрема, зазначалось, що
"фахова дискусія поважних учених, дипломатів, митців, громадських діячів з багатьох
країн світу сприятиме вирішенню актуальних питань вітчизняної освіти та збагаченню
інтелектуального потенціалу нашого народу як запоруки модернізації держави".

На адресу конференції надійшли привітання також від Патріарха УПЦ Київського
патріархату Філарета, Міністра культури і туризму України Михайла Кулиняка, Голови
Державного комітету України у справах національностей та релігій Юрія Богуцького,
директора Бібліотеки Російської Академії Наук професора Валерія Леонова, ректора
Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Короленка професора
Миколи
Ст
епаненка
, Голови Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки Євгена
Федоренка
, голови Асоціації україністів Словаччини та НТШ у Словаччині професора Миколи
Мушинки
, директора Уфимської філії Московського державного гуманітарного університету ім. М.
Шолохова Василя Бабенка, голови та секретаря Союзу Українок ім. Алли Горської в
Австралії Марії Квас та Софії Мазур, директора Української школи мистецтв при
Культурному центрі Посольства України у Франції Олени
Місталь
, професора Юрія
Бачі
з Словаччини та ін.

У роботі конференції взяло участь понад 250 учасників з 11 держав. У своїй доповіді
"Українознавство в українському світі: досвід, проблеми, перспективи" Петро Кононенко
проаналізував стан українознавства як інтегративної науки про Україну і світове
українство в усьому часопросторі і окреслив основні напрями роботи конференції.
Основною темою, що звучала у виступах учасників, стало визначення ролі вітчизняних і
зарубіжних навчальних закладів у розвитку українознавства.
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У доповідях письменника Юрія Мушкетика, проректора Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова, професора, академіка, голови
асоціації Німеччина-Україна Дарини Бойко-Блохин, Президента Національної академії
наук вищої школи України Миколи
Дро
бнохода
, доктора історичних наук Оксани
Гомотюк
, професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ярослава
Калакури
, заступника директора ННДІУ МОН України Тараса Кононенка,
чл.-кор. НАН України Світлани Єрмоленко, професора Київського університету імені
Тараса Шевченка Ярослава Калакури, професора Криворізького університету Анатолія
Козлова, заступника директора ННДІУ Тараса Кононенка, голови Правління т-ва
«Знання» України професора Василя Кушерця, директора Міжнародної української
школи Людмили Іванової, директора Львівської гімназії, Заслуженої вчительки України
Галини Лопушанської, професора Дрогобицького університету Ярослава
Радевича-Винницького, професора Петра Сікорського (Львів), президента Асоціації
керівників шкіл України Олени
Онаць
, директора НВК "Українська гімназія" у
м.Сімферополі
Наталії Руденко, канд. біологічних наук Валерія Сніжка, канд. історичних наук Леоніда
Токара
та інших учасників зроблено аналіз стану українознавства і перспективи його розвитку,
розглянуто питання створення кафедр українознавства у вищих навчальних закладах,
видання програм і підручників, підготовки кадрів.
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