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18 травня 2018 р. в рамках відзначення Днів науки співробітники Науково-дослідного
інституту українознавства С. Губський, І. Краснодемська, О. Газізова провели в
Бучанській Українській гімназії відкриту лекцію з елементами гри для учнів 10–11 класів,
присвячену подіям Української революції (1917–1921 рр.).

Зокрема, науковий співробітник відділу історичних студій Сергій Губський розповів учням
10–11 класів про відзначення подій 100-річчя Української національно-демократичної
революції на державному рівні, про перейменування вулиць, площ, скверів та інших
місцевостей іменами визначних діячів Української революції – політичних і громадських
діячів, вчених, освітян, військовиків. Також доповідач зупинився на періодизації подій
перших визвольних змагань, створенні та функціонуванні українських державних
утворень того періоду першої та другої УНР, гетьманату, ЗУНР, боротьби за створення
соборної держави на Закарпатті, Буковині, етнографічних землях та в місцях
компактного поселення українців за межами України. Особливу увагу науковець звернув
на найважливіші події доби Української революції на Київщині – одному із епіцентрів тих
буремних часів.

Особливе зацікавлення в учнівської молоді викликала настільна гра «Українська
революція 1917–1921», розроблена Українським інститутом національної пам’яті.

Після ознайомлення з правилами та умовами гри учні з неабияким запалом намагалися
назбирати в колекції картки з правильними відповідями зі всіх регіонів України,
об’єднавши всі українські землі.

Як справедливо зазначають розробники гри, Українська революція 1917–1921 рр.
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повернула нашу батьківщину на мапу світу. Після століть бездержавності українці
створили власний парламент, уряд, військо, академію наук, здобули міжнародне
визнання. Нинішні символи України – синьо-жовтий прапор, тризуб, гімн – обрані
державними ще тоді.

Революція стала уроком: що треба і чого не слід робити для творення держави. Чи
засвоїли ми його? Чи достатньо знаємо про ті буремні роки? Перевірити допоможе
пропонована гра.

Необхідно відзначити, що бучанські старшокласники показали високий рівень знань з
означеної проблематики. У ході гри наукові співробітники не лише підтверджували
правильність відповідей, але й мали можливість фахово прокоментувати події
Української революції, дати відповіді на численні запитання учнів. А задля того, щоб вони
мали можливість поглибити свої знання, науковці подарували Бучанській Українській
гімназії настільну гру «Українська революція».

Від імені Науково-дослідного інституту українознавства висловлюємо подяку за допомогу
в організації цього заходу, плідну співпрацю та підтримку українознавчих освітніх
проектів адміністрації та всьому педагогічному колективу Бучанської Української гімназії,
особливо вчителю історії – Любові Поплавській. Також дякуємо Українському інституту
національної пам’яті за надання настільної гри «Українська революція».

Наприкінці варто відзначити, що такі інтерактивні форми проведення навчальних занять,
в основі яких лежить ігрова діяльність, що базується на тісному зв’язку з сучасними
науковими підходами, сприяють формуванню ключових компетентностей учнів нової
української школи.
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