20-ліття інституту

20-ліття Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої
історії

24 січня 2012 року Національний науково-дослідний інститут українознавства та
всесвітньої історії відзначив своє 20-ліття.

Урочиста науково-практична ювілейна конференція з цього приводу, яка почалася з
відео-презентації діяльності ННДІУВІ, відбулася в конференц-залі Київського міського
будинку вчителя. На ній з вітальним словом виступили:
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Ірина Ваннікова, прес-секретар третього президента України Віктора Ющенка;

Генадій Удовенко, Член Ради президентів Генеральної асамблеї ООН, голова Ради з
питань етнонаціональної
політики;
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Тарас Кононенко, завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем
українознавства ННДІУВІ, який зачитав вітання, що надійшли на адресу інституту:

· Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника ,

· Посла України при ООН Юрія Сергеєва ,

· президента Світового Конгресу Українців Евгена Чолія ,

· голови Шкільної Ради при Українському Конґресовому Комітеті Америки
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Євгена Федоренка (м.Нью Йорк, США)
,

· директора АНО «Інститут національних проблем освіти» Людмили Мельник (м.Москва,
Росія) ,

· голови Асоціації україністів Словаччини та Наукового товариства ім.Шевченка у
Словаччині професора Миколи Мушинки ,

· голови Центральної Українсько-Бразильської Репрезентації Віторіо Соротюка ,

· професора Університету Альберти Богдана Медвідського (Едмонтон, Канада) ,

· директора Інституту україністики Тбіліського державного університету професора
Отара Баканідзе ,

· начальника Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації Михайла Бауера ,

· професора Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича Івана
Житарюка ,

· викладачів та студентів Полтавського національного університету ім.В.Г.Короленка ,

· голови Всеукраїнського об’єднання товариства «Гуцульщина» Дмитра Ватаманюка ,
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· ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Юрія ,

· завідувача кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Тернопільського національного економічного університету Оксани Гомотюк ,

· голови Тернопільської обласної організації товариства «Меморіал» ім.Василя Стуса
Богдана Хаварівського ,

· голови Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім.Шевченка Михайла
Андрейчина ,

· директора Навчально-наукового інституту української філології та соціальних
комунікацій Черкаського національного університету Ігоря Погрібного ,

· колективу інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України ,

· ректорів багатьох наукових і навчальних закладів України та інших установ і
організацій, від приватних осіб та їх родин.

На науково-практичній ювілейній конференції також виступили:

Микола Мудрий, народний художник України;
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Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради;
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Галина Яблонська, народна артистка України, та Василь Неволов, письменник,
заслужений діяч мистецтв України, завідувач лабораторії народного мистецтва
Українського центру культурних досліджень МОНМСУ та директор театру «Пам’ять»;

Микола Жулинський, директор Інституту літератури ім.Тараса Шевченка НАН України,
який, зокрема, наголосив: «Українознавство нам потрібно для того, щоб ми потрапили в
світовий культурний процес нарівні з іншими народами»;
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Микола Обушний, керівник центру українознавства Київського державного університету;

Богдан Андрусишин, директор Інституту політології та права Національного
педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, передав вітання від ректора НПУ
Віктора Андрущенка;

Максим Стріха, академік Академії вищої школи України, письменник;

Василь Костицький, голова національної експертної Комісії з питань захисту суспільної
моралі;
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Василь Солдатенко, директор інституту Національної пам’яті України;

Василь Кушерець, віце-президент товариства «Знання» України;

Микола Нестерчук, відповідальний секретар Всеукраїнського товариства «Просвіта»;
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Анатолій Попович, гетьман міжнародної організації «Козацтво України», генерал армії
козацтва і козацька старшина;
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Ірина
Західно-української
асоціації «Спадщина України»;
ПетроКвасниця,
Шкрібляк,президент
директор Філії
ННДІУ «Гуцульщина»;

Любов Цьомик, учитель навчально-виховного комплексу "Українська школа-гімназія"
(м.Сімферополь);

Микола Недюха,
організації
«Трипільська
Інституту
цивілізація»
законодавства
і головний
Верховної
редактор
Ради їїУкраїни,
часопису;
голова громадської

Ніна Матвієнко, член піклувальної ради ННДІУВІ. Найкращим вітанням була пісня і її
виконанні;

Василь Бабенко,
державний
гуманітарного
радник
університету
заслужений
ІІ класу, ім.
директор
працівник
М.О.Шолохова
Уфимського
народної
(м.Уфа,
освіти
філіалу
Російська
Республіки
Московського
Федерація).
Башкортостан,
державного

українського
Тетяна
українознавства
вбрання
та
аспірантка
всесвітньої
під
назвою
Національного
історії
«Пори
(м.
року»,
Київ),
науково-дослідного
зроблену
продемонструвала
власноруч.
інституту
прекрасну
колекцію
ХудожніПранчук,
колективу
номери
Українського
хору
«Пектораль»
Гуманітарного
Київського
ліцею
(м.Київ
міського
будинку
вчителя,
учнівського
будинку
вчителя
Олега
Нікіфорова
та
Інни
), солістів
вокально-оперної
студії
Лещук
супроводжували
виступи
учасників
конференції:
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Ведучими
танаЯрослав
конференції
Калакура,
були
головний
Валентина
співробітник
Коротя-Ковальська,
відділу історико-правових
народна артистка
іУкраїни,
теоретико-метолологічних
проблем
українознавства
ННДІУВІ.

на
Із
учасникам
адресу
інституту
науково-практичної
словомміського
звиступив
його 20-літтям
директор
ювілейної
за
підтримку.
ННДІУВІ
конференції
Петро
а також
Кононенко
всім, хто
і наукового
подякував
надіславдоробку
вітання
вчених
У заключним
фойє
ННДІУВІ:
Київського
будинку
вчителя
відбулася
презентація
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співробітникам
Дякуємо
директору
заз багатолітню
Київськоготворчу
міського
співпрацю
будинку та
вчителя
гостинність.
Ларисі Мельник та всім його
Фоторепортаж
конференції.
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