Міжнародна науково-практична конференція - 2013

Міжнародна науково-практична конференція

31 жовтня 2013 року у ННДІУВІ (м. Київ, (вул. Ісаакяна, 18) відбудеться Міжнародна
науково-практична конференція «Українознавство у розбудові незалежної
України та розвитку українства у сучасному світі: досвід та проблеми»
.

В рамках роботи конференції відбудеться круглий стіл на тему "Викладання
українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ".

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення: м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Національний науково-дослідний інститут у
країнознавства
та
всесвітньої
історії.

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00-12.00 –пленарне засідання (доповіді – до 20 хв.)
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12.00-12.30 – перерва

12.30-16.00 – секційні засідання (доповіді – до 10 хв.)

14.00-17.00 – круглі столи (доповіді – до 10 хв.)

16.00-16.30 – підведення підсумків.

Орієнтовні напрямки конференції:

• сучасне українознавство у поступі українського народу: концептуальні та
теоретико-методологічні основи;

• українознавчі дослідження вітчизняних етнічних, державотворчих, націєтворчих і культ
уротворчих
процесів;

• проблеми етнонаціональної ідентичності українського народу: соціально-історичний
аспект;

• розвиток періодичних українознавчих видань в Україні та за її межами: проблеми і
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перспективи;

• природничо-цивілізаційний розвиток України в контексті українознавства та всесвітньої
історії;

• інноваційна діяльність державних науково-дослідних установ;

• інтелектуальні інформаційні технології та системи у гуманітаристиці;

• комерціалізація наукових досліджень;

• знання про Україну та українців у сучасних зарубіжних всесвітньо-історичному та
загальному гуманітарному дискурсах;

• викладання українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах у проекціях
освітніх реформ;

• Україна Вернадського (до 150-річчя з дня народження В.Вернадського).

Заявки надсилаються до 21 жовтня 2013 року.

У заявці просимо повідомити: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, посада, назва доповіді, напрям, до якого відноситься
доповідь з перелічених в оголошенні, електронна адреса, телефон.

Заявки надсилати на поштову адресу: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, ННДІУВІ
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Фігурному Ю.С. (відділ української етнології, кім. 215), або на

e-mail: confer 2013@ ukr . net .

Додаткова інформація – по тел.: (063) 120-93-74 (Фігурний Юрій Степанович).

Організаційний внесок для учасників – 50 грн. (на друк програми конференції та каву-бр
ейк
).
Сплатити організаційний внесок можна перерахувавши гроші на рахунок ННДІУВІ:
ЄДРПОУ 31119935. Р/
р
– 31250272210080. МФО – 820019 в УДК м. Києва.

Планується публікація статей після проведення конференції у фахових виданнях з
історичних наук (журнал «Україна та світ» та «Збірник наукових праць ННДІУВІ»).
Редколегія цих видань залишає за собою право відбору, редагування поданих матеріалів
та повернення їх автору з метою подальшого доопрацювання. Додаткова інформація –
на e-mail: nndiyvi@ukr.net; d-lv@mail.ru .

Проїзд та перебування у Києві – за власний рахунок.

Контактні телефони ННДІУВІ: (044)236-01-28 – приймальня,

(044)238-08-59 – відділ української етнології.

Оргкомітет конференції
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ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

31 жовтня 2013 р.

м. Київ

Співголови:

Чайковський А.С., докт. іст. наук, професор, директор ННДІУВІ.

Удод О.А., член-кор. НАПНУ, докт. іст. наук, професор, директор ІІТЗО.

Левітас Ф.Л., докт. іст. наук, професор, завідувач кафедри методики
суспільно-гуманітарної освіти і виховання
КУ імені Бориса Грінченка

ІППО

Модератор:

Пономаренко А.Ю., канд. філол. наук, завідувач відділу української філології ННДІУВІ.
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ВИСТУПИ

Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна, канд. філол. наук, виконувач обов’язків
начальника відділу експериментальної педагогіки та управління освітою
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки
України. Тема
виступу: Українознавчий компонент у Державних стандартах початкової, базової та
повної загальної середньої освіти.

Присяжна Тетяна Михайлівна, науковий співробітник сектору
природничо-цивілізаційного розвитку України ННДІУВІ, м. Київ. Тема
виступу: Програми з українознавства для початкової школи.

Фєсік Олена Ігорівна, завідувач відділу освітніх технологій ННДІУВІ, м. Київ. Тема висту
пу: Програми з українознавства для 5 –
11 класів у проекції вимог до нових Держстандартів.

Жембровська Антоніна Миколаївна, методист відділу науково-методичного
забезпечення змісту початкової і дошкільної освіти ІІТЗО, м. Київ. Тема
виступу:
Навчально-методичне забезпечення курсу українознавства в початковій школі.

Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення
суспільно-гуманітарної освіти ІІТЗО, м. Київ. Тема виступу:
Навчально-методичне забезпечення курсу українознавства в основній школі.

Левітас Фелікс Львович, докт. іст. наук, професор, завідувач кафедри методики
суспільно-гуманітарної освіти і виховання
ІППО КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ. Тема
виступу:Українознавство в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.
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Беззуб Юрій Віленович, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та
виховання, методист науково-методичного центру суспільствознавства та
українознавства ІППО КУ ім. Б. Грінченка, м. Київ. Тема виступу: Українознавство
в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.

Мартинець Лілія Асхатівна, канд. пед. наук, доцент кафедри управління освіти факул
ьтету перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників
Донец
ького національного університету, м. Донецьк.
Тема
виступу:
У
країнознавство як інтегрований навчально-виховний предмет у загальноосвітньому
навчальному закладі: досвід та перспективи викладання.

Мінченко Тамара Антонівна, методист українознавства Чернівецького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Чернівці. Тема
виступу:
Українознавча спрямованість освіти й виховання (з досвіду роботи педагогічних
колективів Чернівецької області).

Головай Ірина Андріївна, завідувач лабораторії українознавства Українського
гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т. Шевченка, м. Київ.
Тема виступу: Курс українознавства і сучасна школа.

Дерев’янченко Наталія Миколаївна, методист з мови та літератури
Великоновосілківського районного методичного кабінету, Донецька обл.;
Кузьменко Раїса Петрівна
, методист з природничих дисциплін Великоновосілківського районного методичного
кабінету, Донецька обл.
Тема
виступу: Українознавство в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних
закладів Великоновосілківського району
Донецької області.
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Авілова Олена Василівна, вчитель української мови та літератури
Великоновосілківської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеня, Донецька обл.
Тема виступу: Вивчення українознавства – запорука розвитку життєтворчих
компетентностей учнів.

Ворончук Ірина Олексіївна, канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу історичних
пам’яток ННДІУВІ, м. Київ. Тема виступу:
Фальсифікація
уроків з українознавства (обговорення підручників).

Бойко Світлана Миколаївна, канд. філос. наук, старший науковий співробітник відділу
освітніх технологій ННДІУВІ, м. Київ. Тема виступу:
Методич
не забезпечення викладання українознавства в ЗНЗ (аналіз підручників з
українознавства).

Лавренчук Тетяна Семенівна, вчитель історії спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням української мови та літератури № 273, м. Київ.
Тема
виступу: Напрями та форми українознавчої роботи в загальноосвітньому навчальному
закладі.

Коміренко Лілія Іванівна, методист науково-методичного центру управління освіти
Голосіївської районної державної адміністрації м. Київ.
Тема
виступу: Роль українознавства і відродження національних традицій у посиленні
ефективності громадянського виховання учнів.

Супрун Наталія Анатоліївна, аспірант ННДІУВІ, м. Київ. Тема виступу: Можливості
використання позитивного досвіду українознавчого педагогічного експерименту
«школа-родина» в сучасному навчально-виховному процесі.
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ПОРЯДОК РОБОТИ

Місце проведення: м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Національний науково-дослідний інститут
українознавства та всесвітньої історії,
кімн.
404 (актова зала).

14.00 – 14.30 – реєстрація учасників

14.30 – 17.00 – засідання круглого столу

Регламент виступів – до 10 хв.
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