Наукові семінари та круглі столи

Наукові семінари:

2017 рік

1-3.06.2017 р. м. Київ. Міжнародний семінар-практикум для молодих учених «Уявне
пограниччя: інтерпретації культур та стратегії співжиття»

2016 рік

17.11.2016 р. м. Київ. Науково-методичний семінар «Суспільно-політичні та методичні
аспекти вивчення проблематики Голодомору 1932 – 1933 років»

19-21.05.2016 р. м. Київ. Дні науки в НДІ українознавства

24.03.2016 р. м. Київ. Науково-практичний семінар для педагогів в рамках ІХ
Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

2014 рік

18.12.2014 р. м. Київ, НДІУ. Методологічний семінар Г.Іванущенка «Документи
національно-визвольного руху в архівах України та діаспори»

2012 рік
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31.05.2012 р. м.Київ , ННДІУВІ. Відкриття Днів науки - 2012

26.06.2012 р. м.Київ , НБУ ім.В.І.Вернадського . Засідання круглого столу «Українці в
Бразилії: історія і сучасність»

13-14.09.2012 р. м. Київ. Дні науки і освіти Російської Федерації в Україні: зустрічі
науковців ННДІУВІ з представниками РФ
.

2011 рік

01.03.2011 р. м. Київ. Спільне засідання Ради молодих учених Інституту української
мови НАН України та молодих учених Національного науково-дослідного інституту
українознавства
.

01.03.2011 р. м. Київ. Науково-методичний семінар «Інноваційні технології в
навчально-виховному процесі як засіб активізації
компетентносте
й
учасників
освітнього процесу»
.

12-15.05.2011 р. м. Санкт-Петербург(Російська Федерація). ХІ Міжнародний науковий
семінар «
Крепостной
Санкт-Петербург ХVІІІ –
первой
половины
ХІХ
вв
.в
культурном
наследии
России
и
Украины
(к 150-летию
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отменыкрепостного
права в
России
)»
.

14.07.2011 р. м. Київ. Методологічний семінар з участю студентів з Варшави (Польща) .

20-25.11.2011 р. м. Москва (Російська Федерація). Всеросійський майстер-клас учителів
рідних мов
.

2010 рік

11.02.2010 р. м.Київ. Методологічний семінар «Методологічні й навчально-методичні
уроки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених 22-23
грудня 2009 р.»
.

19.02.2010 р. м. Київ. Науковий семінар «Українська мова на зорі третього тисячоліття» .

27-30.05. 2010 р. м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). Х Міжнародний науковий
семінар «Діалог культур. Україна і Росія: Ніжинський Санкт-Петербург»
.

03.12.2010 р. м. Київ. Науково-методичний семінар « Новаційні тенденції в
українознавстві»

.
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2009 рік

12-16.05.2009 р. ІХ Міжнародний семінар «Україна і Росія: динаміка кроскультурних
взаємовідносин»
.

27.05.2009 р. м. Київ. Методологічний семінар «Понятійно-термінологічні основи
розвитку українознавства»
.

25.06.2009 р. м.Київ. Методологічний семінар «Розвиток категоріального апарату
українознавства»
.

17.09.2009 р. в м.Київ. Засідання загальноінститутського методологічного семінару
«Розвиток категоріального апарату українознавства»

2004-2008 роки

12-16.05.2008 р. м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). Міжнародний семінар
«Україна у світовому культурному просторі»
.

13-18.05.2007 р. м.Санкт-Петербург (Російська Федерація). Міжнародний семінар «Діячі
науки і культури Росії з України»
.
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22.06.2006 р. м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). Міжнародний семінар
«Українська весна у Петербурзі
».

11-14.05.2004 р. м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). Семінар «Шевченківський
Петербург»
.

Наукові читання та круглі столи:

26.05.2012 р. м. Київ. Засідання круглого столу «Українці в Бразилії: історія і
сучасність», презентація
історико-етнологічного дослідження
«Українці Бразилії» (гол. наук. ред. М.
Гримич
та ін.)
.

20.08.2012 р. м. Чернівці. Секційні засідання вчителів та методистів районних (міських)
методкабінетів, які відповідають за викладання українознавства
.

28.11.2012 р. м. Київ. Наукові читання «Методологічні, історіографічні, історіософські
проблеми сучасного українознавства», приурочені 75-річчю доктора історичних наук,
професора Я.С.
Калакури .

05.12.2012 р. м. Київ. Всеукраїнські наукові читання на пошану доктора філологічних
наук, професора, члена-кореспондента НАН України С.Я.Єрмоленко
.
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27.04.2010 р. м. Київ. «Проблеми змісту українознавчої освіти в навчальних закладах
української діаспори»
.

28.04.2009 р. м. Фастів Київської обл. Наукові читання, присвячені 130-річчю від дня
народження Голови Директорії та Головного Отамана Військ і Флоту УНР С.В.Петлюри
.

29.04.2010 р. м.Київ. Зустріч представників ННДІУ з представниками Посольств,
акредитованих в Україні
.

28.05.2009 р. м. Київ. Круглий стіл «Мова. Інформація. Соціум» .

15.02.2008 р. м. Київ. Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам'яті Анатолія
Погрібного
.

16.01.2008 р. м. Київ. «Звукова книга – новітнє явище української культури» .

18.09.2007 р. м. Київ. «Національна культура в системі освіти України. Місце і роль
культури у вищих навчальних закладах»
.
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