Інформація
про наукову діяльність Національного науково-дослідного інституту
українознавства та всесвітньої історії за 2013 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
вищого навчального закладу або наукової установи
Коротка довідка про наукову установу.
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії наукова установа, створена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000
року № 1003 «Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства». Інститут
одержав статус національного на підставі Указу Президента України від 7 серпня 2009
року № 601 «Про надання Науково-дослідному інституту українознавства статусу
національного». Указом Президента України від 10 березня 2011 року № 277 «Про
національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії»
підтримана пропозиція Кабінету Міністрів України щодо збереження статусу
національного за науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії, що
утворюється у зв’язку з реорганізацією Національного науково-дослідного інституту
українознавства.
Основні пріоритетні напрями наукової діяльності наукової установи.
Основні пріоритетні наукові напрями Національного науково-дослідного інституту
українознавства та всесвітньої історії:
- розвиток українознавства як основи формування світогляду народу, ідеології і
політики суспільного розвитку та державотворення України;
- дослідження всесвітньої історії в системі наукової концепції феноменів
глобалізації;
- розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки, освіти,
педагогіки і культури в світлі завдань та перспектив розвитку України як суверенної,
демократичної, конституційно-правової держави;
- організація та проведення фундаментальних та прикладних досліджень з
пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців,
наукових кадрів;
- широке використання інтелектуального потенціалу Інституту для забезпечення
розвитку освіти, науки, культури на засадах наукової методології та тісного зв’язку з
навчальним процесом;
- проведення досліджень історії країн світу, де простежуються державні інтереси
України та щодо яких формуються українські геополітичні проекти;
- створення на основі наукових результатів дослідження змісту всесвітньої історії
різних видів навчально-методичних комплексів для потреб освітніх закладів різних рівнів
освіти.
Науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки).
2011
2012
2013
Усього наукових співробітників
94
93
83
Доктори наук
6
7
10
Доктори наук (за сумісництвом)
10
0
0
Кандидати наук
21
25
23
9
0
1
Кандидати наук (за сумісництвом)
Член-кореспондентів НАНУ
2
1
1
Професори
6
6
9
Доценти
3
4
2
Старші наукові співробітники
2
2
2
2

Молоді науковці:
Доктори наук
Кандидати наук

0
8

0
11

0
8

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки.
2010
2011
2012
2013
Категорії
робіт
к-сть од.
тис.грн.
к-сть од.
тис.грн.
к-сть од. тис.грн.
к-сть од.
тис.грн.
Фундаментальні
0
0
0
0
3
2906,0
3
2906,0
Прикладні
5
8169,8
5
8243,3
4
3094,0
4
3148,5
Госпдоговірні
0
0
0
0
0
0
0
0

Кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту
кандидатських дисертацій – 0.
Кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту
докторських дисертацій – 1.
Кількість захищених дисертацій – 0.
Найвагоміші результати фундаментальних досліджень.
Найвагомішими результатами фундаментальних досліджень були:
1) Наукова монографія: Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в
Королівсьві Сербів, Хорватів і Словенців/Югославія (1918 - 1941 рр.). - К.: Геопринт,
2013. - 180 с.
Наукове дослідження виконане в межах виконання НДР "Метанаративи світових
ідентичностей в дискурсивному просторі підручників з українознавства та всесвітньої
історії" (науковий керівник - д.і.н., доц. Салата О.О.).
У монографії досліджено процес формування та діяльність хорватських національнополітичних сил у Королівстві СХС/Югославія (1918-1941 рр.). Визначено історичні
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передумови їх виникнення, ідейну переорієнтацію та внутрішню трансформацію.
Визначено ключові завдання всіх етапів діяльності національно-політичних сил, зокрема –
збереження та утвердження хорватської національної ідентичності. У світовій
історіографії існує практика дослідження способів та методів досягнення незалежності
країнами, що були частиною багатонаціонального державного утворення. Особливо
актуальним є питання збереження національної ідентичності народу в різних політичних,
соціально-економічних умовах. У праці вперше опубліковано архівні матеріали, що
розширюють уявлення про плани та перспективи хорватських національно-політичних
сил. В Україні зазначена тема досліджується вперше.
2) Монографія: Чайковський А.С. Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і
державної безпеки України. - К.:Парламентське видавництво, 2013. - 704 с.
Монографія підготовлена в межах НДР: "Українознавство в розбудові незалежної
України: теоретико-методологічні проблеми розвитку науки та їх вирішення" (науковий
керівник - к.і.н., доц. Токар Л.К.).
У монографії розкривається поява та еволюційний шлях важливої державної
структури – органів внутрішніх справ і державної безпеки України з найдавніших часів до
наших днів. Показано, що їх становлення і розвиток відбувалися в процесі генези та
розвитку державних утворень на слов’янських землях. Історія охоронно-каральної
системи держави втілюється і в діяльності конкретних особистостей, які очолювали й
практично здійснювали її функції, нерідко визначали долі мільйонів людей. Розкрито
визначальні віхи виникнення та становлення в Україні споріднених охоронно-паралельних
структур. Зокрема, вперше показано їх внутрішню розбудову, форми і методи роботи,
взаємодію і протистояння, результати діяльності. Зроблено спробу розкрити невідому,
утаємничену роль, яку вони нерідко відігравали в суспільстві. Йдеться також про роль цих
органів в захисті держави, її громадян від внутрішньої та зовнішньої загрози. Відзначено,
що переривання існування національної державності, а особливо її відсутність, вкрай
негативно позначилися на всіх складових державотворення, політичних, соціальноекономічних і морально-етичних процесах формування і зміцнення громадянського
суспільства. Світові аналоги авторському доробку відсутні. Книга користується великим
попитом і перетворилася на раритетне видання.
Найвагоміші результати прикладних досліджень і розробок.
Найвагомішими результати прикладних досліджень були:
1) Документальний збірник: Українське повсякдення. Збірник документів. Вип. I.
Волинь XVI ст. / Упор. В.В.Безпалько, М.Б.Висотін, І.О.Ворончук, М.М.Кучерук, Ю. І.
Чубик. – К., 2013. – 590 с. (підготовлено до друку).
Наукове дослідження виконане в межах виконання НДР "Соціальні аспекти
українського повсякдення XVI-XVII ст." (науковий керівник - к.і.н., доц. Ворончук І.О.).
Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення
документального джерела масового характеру, якими є актові книги ґродських і земських
судів XVI–XVII ст. Попри те, що суди були органами шляхетського судочинства, вони
одночасно виконували й функції нотаріальних закладів, внаслідок чого до них заносились
різні документи приватного характеру для надання їм юридичної сили. Оскільки селяни і
міщани входили в коло матеріальних інтересів шляхти, виявилось, що книги містять
інформацію не лише щодо самого шляхетського стану, а й щодо міщанства та особливо
селянства, яке не мало власних писемних джерел. Внаслідок цього актові книги є вкрай
цінним джерелом з історії різних страт тогочасної людності. За змістом документи
збірника розкривають як матеріальний світ повсякденного людського побуту, так і
найрізноманітніші аспекти соціальних практик та щоденних контактів та взаємостосунків,
як всередині станів, так й у взаємодії різних станів тогочасного українського соціуму:
селянства, міщанства, рядової шляхти.
Документальний збірник вперше подає значне коло документів про найважливіші
аспекти повсякденного життя українського люду ранньомодерної доби, створюючи
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необхідну документальну базу для історіографічного аналізу. Для відбору
документального матеріалу до збірника застосовувались передові європейські підходи та
методики. Крім власне документальних матеріалів, збірник включає значний науководопоміжний апарат, що відповідає світовим аналогам. Тож дана розробка за змістом і
методами вповні відповідає сучасним вимогам і може конкурувати на світовому ринку
наукової продукції.
2) Українська абетка: навчальний посібник для вчителів та учнів українознавчих
програм Бразилії / Авт. кол. Борисенко В.К., Горенко Л.І., Гримич М.В. (наук. ред.),
Жовтий С.А., Коротя-Ковальська В.П., Осипчук О.Ю. (відпов.ред.). - К., 2013
(підготовлено до друку).
Навчальний посібник підготовлено у межах НДР "Українська культура в контексті
світової. Традиції і сучасні тенденції розвитку в умовах трансформації та глобалізації"
(науковий керівник - д.і.н., проф. Гримич М.В.).
Для вітчизняної науково-методичної літератури це видання є першим
напрацюванням такого типу. Подібні посібники видавались у Бразилії у 60–70-х рр. ХХ
ст., проте вони на цей час вже є методично застарілими.
Економічна привабливість розробки полягає в особливій потребі українських шкіл в
Бразилії в сучасних навчальних посібниках з української мови та українознавства.
ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі суспільних і
гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня.
Важливі результати за усіма закінченими у звітному році фундаментальними
НДР, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету.
У звітному періоді закінчених фундаментальних НДР немає.
Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання
перехідних науково-дослідних робіт.
1. Назва перехідної фундаментальної НДР: "Україна і світове українство в
системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі".
Науковий керівник НДР – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент
НАН України Баран Володимир Данилович.
Обсяг фінансування: загальна вартість НДР – 3300 тис. грн., зокрема на 2013 р. 1107 тис. грн.
В ході роботи розкрито сутність існування і розвитку української людини, природи
та матеріальної культури, мови, етносу, держави і нації України і світового українства в
усьому комплексі їх внутрішньої еволюції та зовнішніх взаємовідносин; розроблено
концепції колективних монографій (2, 3, 4 та 5 томів) «Українці у світовій цивілізації та
культурі (від ХV до ХХІ ст.) та підготовлено плани-проспекти цих видань; створено
авторський колектив для написання текстів монографій (окремих розділів, параграфів);
опрацьовано джерельну базу дослідження; підготовлено тексти колективних монографій
(Т. 2 – надрукований, Т. 3 – підготовлений електронний варіант) «Українці у світовій
цивілізації та культурі» (від ХV до ХХІ ст.); скоординовано діяльність світових
українознавчих центрів у дослідженні феномену українського етносу в часопросторових
координатах; здійснено сучасні соціально-філософські та українознавчі дослідження
прадавніх теренів українського етносу та розроблено пропозиції практичного
етнодержавонацієтворчого спрямування.
Отримані результати стануть фундаментом розвитку всіх галузей науки й освіти,
зокрема історії, археології, етнології, антропології, філософії, мово-, літературо-,
культуро- і релігієзнавства, педагогіки, права, ідеології перспективного розвитку
державотворення та громадського суспільства, місії й реальної ролі українства у
майбутньому.
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Фундаментом дослідження є наукова методологія та оптимальна джерельна база.
Єдність теорії та експериментальних досліджень. На відміну від методів дослідження
окремих – природничих чи суспільно-гуманітарних – наук у вивченні та висвітленні цієї
теми в основу покладено системний метод.
Результати даної НДР можуть бути використані в Україні як на
загальнодержавному, так і регіональному рівнях, насамперед у галузях освіти, науки,
культури, в середніх та вищих навчальних закладах.
Здійснення та виконання НДР дасть можливість вченим-українознавцям створити
нові типи шкільних програм.
За результатами роботи у 2013 р. опубліковано 2 монографії (Крисаченко В.С.
Українська етнополітика. Концептуальні нариси. – К.: «МП Леся», 2013. – Кн. 1. – 440 с.;
Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому
вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2013. – 368 с.), 90
статей. Результати наукових досліджень були апробовані на 24 міжнародних та
всеукраїнських конференціях.
2. Назва перехідної фундаментальної НДР: "Парадигмальні проекції
метанаративів світових ідентичностей у дискурсивному просторі підручників з
українознавства та всесвітньої історії".
Науковий керівник НДР; доктор історичних наук, доцент Салата Оксана
Олексіївна.
Обсяг фінансування: загальна вартість НДР – 2700 тис. грн., зокрема на 2013 р. 768,8 тис. грн.
Продовжено реалізацію дослідницького проекту «Знання про Україну та українців
у змісті та структурі зарубіжної системи історичної освіти», що є першою в українській
історичній науці спробою вивчення специфіки образу «українського» у сучасних
зарубіжних шкільних підручниках з історії. Мета з’ясувати, які знання про Україну та
український народ вони формують у закордонних школярів, показати ступінь
зацікавлення українознавчою проблематикою в освітньому середовищі Хорватії, Польщі,
Німеччини, Греції. У контексті реалізації зазначеної проблематики проаналізовано
систему національної освіти Хорватії, Польщі, Німеччини, Греції, моделі викладання
всесвітньої історії та українознавства в зарубіжних країнах, досліджено поліваріативність
ідентичностей (релігійну, етнічну, національну тощо) у навчально-методичних та
дослідницькому дискурсі. Сформовано джерельну базу дослідження, зокрема фонди
Центрального державного архіву зарубіжної україніки щодо культурно-просвітницької та
політичної діяльності представників української еміграції кожної з країн Балканського
півострова; фонди Хорватського державного архіву для виявлення культурнопросвітницької діяльності української діаспори на Балканах у 1920-1930 х рр.,
опрацювання матеріалів Відділу міжнародного співробітництва МОН України з питань
стану та проблем розвитку освітніх зв’язків України та Грецької Республіки у 1991-2011
р.; документів поточних архівів Маріупольського гуманітарного університету та Федерації
грецьких товариств України; матеріали хорватських та грецьких підручників та іншої
науково-популярної літератури для школярів. Внаслідок залучення зібраних джерел та
матеріалів виявлено українознавчий аспект у змісті та структурі зарубіжної системи
історичної освіти, зокрема Греції, Хорватії, Німеччини та Польщі.
За результатами роботи у 2013 р. опубліковано 1 монографію (Іванченко О.Г.
Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і
Словенців/Югославія (1918 - 1941 рр.). - К. Геопринт, 2013. - 180 с.), 20 статей. Також
опубліковано один номер (том ХХХІ) "Збірника наукових праць Національного науководослідного інститутут українознавства та всесвітньої історії", чотири номери журналу
"Українознавство". Результати наукових досліджень були апробовані на 21 міжнародній
та всеукраїнській конференціях.
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3. Назва перехідної фундаментальної НДР: "Українознавство в розбудові
незалежної України: теоретико-методологічні проблеми розвитку науки та їх
вирішення".
Науковий керівник НДР: кандидат історичних наук, доцент Токар Леонід
Кирилович.
Обсяг фінансування: загальна вартість НДР – 2700 тис. грн., зокрема на 2013 р. 754,7 тис. грн.
У рамках здійснення цього проекту продовжувалася робота по написанню та
редагуванню першого варіанту тексту колективної монографії «Новітнє українознавство:
концепції, теорії»; по доопрацюванню статей понятійно-термінологічного довідника
«Українознавство». Опубліковано: 2 монографії (Токар Л. К. Наукові основи
українознавства. – К.: ННДІУВІ, 2013. – 352 с.; Чайковський А. С. Айсберг. З історії
органів внутрішніх справ і державної безпеки України». – К.: Парламентське видавництво,
2013. – 704 с.), 32 наукові статті, в яких:
– досліджувалися ряд концептуальних засад українознавства як системи знань та
навчальної дисципліни;
– продовжено з’ясування загальних тенденцій та особливостей розвитку
українознавства на кожному історичному етапі;
– зроблено спроби проаналізувати особливості етнонаціонального розвитку в
сучасній Україні, зокрема збереження етнічної самосвідомості, культурної спадщини і
самобутності етнічних спільнот;
– продовжено вивчення внеску вчених діаспори в розроблення теоретикометодологічних засад українознавства, у популяризацію його досягнень;
– проаналізовано деякі основні напрями незалежної Україні щодо питань
національної ідентичності та консолідації українського народу;
– зроблено спробу дослідити деякі шляхи та засоби впровадження досягнення різних
наукових галузей в життя українського народу;
– відображено бачення ряду авторів щодо наукового інструментарію
українознавства;
– розкрито поява та еволюційний шлях розвитку важливої державної структури –
органів внутрішніх справ і державної безпеки України, вперше показано їх внутрішню
розбудову, форми і методи роботи, взаємодію протистояння, роль цих органів у захисті
держави її громадян від внутрішньої та зовнішньої загрози;
– витоки політики українізації, зокрема, її проведення в умовах гетьманської
держави (1919 р.).
Результати наукових досліджень були апробовані в 26 доповідях на 9 міжнародних
та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні
прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких
здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх
використанні.
Важливі результати за усіма закінченими у звітному році прикладними НДР,
які виконувались за рахунок коштів державного бюджету.
1. Назва закінченої прикладної НДР: «Соціальні аспекти українського
повсякдення XVI–XVII ст.».
Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань.
Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика.
7

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Ворончук Ірина Олексіївна.
Фактичний обсяг фінансування: за повний період - 1200,6 тис. грн., зокрема на 2013
рік - 659,7 тис. грн.
Реалізація проекту здійснювалася за двома аспектами: 1) джерелознавчим та 2)
історіографічним. Відповідно до цього в ЦДІАК України проводився пошук, виявлення,
відбір, копіювання віднайдених джерельних матеріалів з різних аспектів повсякдення
XVI–XVII ст. та їх дипломатичне, археографічне, редакційне опрацювання на підставі
«Методичних рекомендацій по передачі текстів документів XVI–XVIII ст.» та «Правил
видання пам’яток української мови XIV–XVIII ст.». Підготовка текстів до публікації має
забезпечити введення до наукового обігу невідомий досі документальний матеріал.
Другий аспект передбачав інтерпретацію віднайденого документального матеріалу
на підставі новітніх прийомів, методів і технік, розроблених західноєвропейською і
світовою наукою в останні роки.
Протягом 2012–2013 років було проведене фронтальне вивчення 165 актових книг
XVI ст. ЦДІАК України, яке засвідчило: попри те, що ґродські й земські суди були
органами шляхетського судочинства, книги донесли до нас інформацію не лише про
шляхту, а й про інші верстви тогочасного соціуму, що дозволило розширити предметне
поле даної проблеми.
Оскільки селянство, а також і міщанство (бо більшість міст мала приватний
характер), входили до сфери матеріальних інтересів шляхти, виявилося, що актові книги
(ця власне шляхетська документація) зберігає інформацію й про селянство, міщанство,
духовенство, що є важливим показником інформаційного потенціалу джерела. Так,
документи приватно-правового характеру: інвентарі міст і сіл, записи про заставу, оренду,
купівлю/продаж маєтків містять відомості про повинності, соціальний стан та матеріальне
становище не лише шляхетського стану, а й різних категорій сільського і міського
населення, розкриваючи стратифікацію тогочасного соціуму та соціальні аспекти
щоденних людських контактів і взаємостосунків. Крім того, в актах здебільшого
виступають не елітарні групи соціуму – князі, маґнати, пани, а рядова шляхта: середня і
дрібна, малозаможна і взагалі незаможна, а також селяни, міщани та представники інших
етнічних груп.
На підставі вивчення цих документів підготовлено до видання документальний
збірник «Документи з історії українського повсякдення ранньомодерної доби. Вип. I.
Волинь XVI ст.» (підготовлено до друку), який включає 400 документів, що розкривають
різноманітні аспекти повсякдення української людності різних верств і груп тогочасного
суспільства. Своєрідним відкриттям виконавців проекту постала абсолютна нова, вперше
віднайдена, інформація про «службу» селянських господарств, яка становила важливу
складову селянського «дворища», на підставі чого мають бути переглянуті висновки
попередньої історіографії щодо селянства.
В збірнику знайшли вияв повсякденні практики взаємостосунків людей різних верств
тогочасного українського соціуму, у тому числі з представниками інших етнічних груп;
з’ясовано соціальні стратегії різних станів; простежено матеріальний вимір повсякденного
життя різних соціальних страт суспільства; досліджено процес та порядок функціонування
судово-адміністративних установ ранньомодерної доби.
Внаслідок пошукової роботи в архівних зібраннях України, Росії, Польщі
підготовлено і видано документальну збірку «Привілеї Києва кінця XV – середини XVII
ст. Дослідження. Тексти» (К.: Вид. дім «Простір», 2013. – 293 с.), яка включає 117 грамот і
привілеїв великих литовських князів та польських королів, надані київським міщанам на
магдебурзьке право, судові прерогативи, торги і ярмарки тощо, якими регулювались
найважливіші аспекти самоврядного життя київської міської громади протягом XV –
першої пловини XVII ст. Історіографічний аспект дослідження представлено в наукових
статях і розвідках виконавців проекту.
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Результати НДР висвітлено в 2 збірках документальних матеріалів, 26 публікаціях,
19 доповідях, апробованих на наукових конференціях.
Цінність роботи – одержання нового, відмінного від попереднього, знання щодо
структури українського соціуму XVI ст., зокрема невідомих досі сільських груп
тогочасного населення
та повсякденних практик українського соціуму, що дає
можливість переглянути застарілі висновки вітчизняної історіографії щодо
ранньомодерної доби.
Фронтальне вивчення актових книг судово-адміністративних установ XVI ст.
Київського державного історичного архіву України в м. Києві засвідчило: попри те, що
ґродські й земські суди були органами шляхетського судочинства, книги донесли до нас
інформацію не лише про шляхту, а й про інші верстви тогочасного соціуму, що дозволило
розширити предметне поле даної проблеми. Отже, актові книги ґродських і земських судів
як джерело XVI–XVII ст. дає можливість дослідити умови буденного життя, ментальність,
інтенції, життєві стратегії та щоденні соціальні практики малопомітних в історичному
процесі «безіменних» його учасників, тобто звичайних людей, у тому числі нижчих верств
соціуму різних шарів і прошарків: шляхти, селян, міщан, сільського та міського кліру,
«люзних» людей, які опановували знання, займалися звичними для кожного з них видами
діяльності, забезпечуючи себе матеріальними засобами для прожиття, вступали у
взаємини з іншими людьми, мали особисті плани і мрії, вибудовували власні життєві
стратегії, беручи, таким чином, безпосередню участь в тогочасному історичному процесі.
Публікація збірника є надзвичайно актуальною з точки зору становлення нового
напряму вітчизняних досліджень, яким є історія повсякдення.
Своєрідним відкриттям виконавців проекту постала абсолютна нова, вперше
віднайдена, інформація про слуг, наймитів і челядь (вільну і невільну), які працювали в
селянських господарствах, становлячи важливу робочу складову селянського
дворогосподарства. Крім того, документальний матеріал пересвідчує, що аграрна
реформа 1557 р. практично не поширилася на такі українські землі як Волинь, Поділля,
Київщину, де головною формою селянського дворогосподарства залишалося дворище, яке
становило собою велике господарство з орними землями, угіддями, вигонами тощо,
охоплюючи десятки, а подеколи й сотні га.
Ця інформація змушує переглянути загальновизнані висновки попередніх
представників вітчизняної історичної науки щодо проведення так званої «волочної
поміри» в українських землях, зокрема на Волині у XVI ст.
Документальний матеріал актових книг дає можливість вивчати матеріальні виміри
повсякдення тогочасного суспільства з середини, очима його діючих осіб та сучасників.
Становлення нового напряму досліджень з повсякденної історії України як окремої
галузі українознавчих наук відповідає світовим аналогам.
Підготовлені документальні видання розширять джерельну базу з історії України
ранньомодерного періоду, результати виконання даного проекту можуть бути використані
в галузі джерелознавства, історичної науки в цілому та історії України, зокрема в таких її
напрямах, як історія українського селянства, історія повсякдення, соціальна історія,
історія ранньомодерної доби тощо.
2. Назва закінченої прикладної НДР: «Історія в українознавчому контенті
з української мови для загальноосвітніх
навчально-методичних комплектів
навчальних закладів».
Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань.
Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук Пономаренко Ангеліна Юріївна.
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Фактичний обсяг фінансування: за повний період - 1649,7 тис. грн., зокрема на 2013
рік - 782,1 тис. грн.
За 2012-2013 рр. результати НДР висвітлено у 112 публікаціях, оприлюднено в 159
доповідях на наукових конференціях.
У 2012 р. у межах виконання прикладної НДР розроблено й затверджено МОНМС
концепцію створення підручників «Українська мова» для 5-9 кл. згідно з новим
Державним стандартом повної загальної середньої освіти. На основі розробленої
концепції у 2012 році створено рукопис підручника «Українська мова» для 5 кл. ЗНЗ, який
здобув 2 місце на Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для ЗНЗ, проведеному
МОНМС та ІІТЗО. На основі теоретичних узагальнень у результаті дослідження теми
підготовано пропозиції до плану заходів МОНМСУ щодо підтримки і розвитку
українського шкільництва за кордоном (2012-2015), які було включено до проекту наказу
Міністра. Опубліковано серію статей, присвячених актуальним проблемам розвитку
сучасного українського письменства в системі українознавства, дидактичному потенціалу
відомостей з історії при вивченні української мови.
Підготовані на виконання НДР у 2013 році складові навчально-методичного
комплекту з української мови для 5 класу ЗНЗ рекомендовано МОНУ до використання у
навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладах України:
- підручник «Українська мова. 5 клас» (автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова), наказ
МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10);
- робочий зошит із зв’язного мовлення для 5 класу ЗНЗ «Мова і розмова» (автори
С.Я. Єрмоленко, М.Г. Жук), лист ІІТЗО від 25.07.2013 №14.1/12-Г-423.
Опубліковано орієнтований на рівень мовної компетенції випускника
загальноосвітнього навчального закладу та абітурієнта «Збірник тестів з української
мови», який містить два варіанти по 100 тестових завдань, структурованих за 20 темами.
Створена система тестових завдань для визначення володіння українською мовою
(сегмент «Граматика») сертифікаційного рівня В2 була успішно апробована на Інтернетолімпіадах під час Міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих
учених (2012, 2013).
На основі розробленої моделі інформаційно-бібліографічної репрезентації наукової
та навчально-методичної літератури з українознавства (автор Ярошинський О.Б.), що
створена з метою популяризації наукової та навчально-методичної літератури,
надруковано бібліографічний покажчик: Ярошинський О.Б. Українознавство в умовах
розбудови незалежної України: бібліографія (1989–2012 рр.) / О. Б. Ярошинський. – К.:
ННДІУВІ, 2013. – 224 с.
Відпрацьовано «Модель проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для
учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Автори: Фєсік О.І.,
Пономаренко А.Ю., Кононенко П.П., Бойко С.М., Дворніцька Л.В.). Ця модель створена з
метою залучення учнівської молоді до пізнання України й українського світу через
індивідуально-пошукові форми; розвитку інтелектуального потенціалу учнівської молоді
на засадах українознавства; виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини,
глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу; активізації
міжнародного співробітництва з науковими та освітніми установами зарубіжних країн в
галузі українознавства. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України «Правила
проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8 – 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» (дата реєстрації: 11 вересня 2013 р. за №
1567/24099).
Видано монографію О.Хоменка «Національна художня словесність у системі
українознавства ІX – XVІІІ століть» (К.: ННДІУВІ, 2013. – 360 с.), у якій осмислюється
світоглядна та художньо-естетична специфіка феномена художньої словесності у системі
українознавства ІX-XVІІІ століть. Дослідження структурується в парадигмальному
розгортанні методологічної та контекстуально-хронологічної домінант: таке поєднання
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бачиться водночас і оригінальним, і цілковито вмотивованим, адже йдеться не про ще
одну «історію» давнього українського письменства, нехай і доповнену відповідним
осмисленням діахронічних трансформацій фольклорного матеріалу, а про комплексний
аналіз процесів саморозвитку слова, аналіз, визначальною особливістю якого постає опора
на універсальний дискурс українознавства як цілісної сучасної науки про феномен
України та світового українства. Монографія О.О.Смольницької «Філософськометодологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ
– початку ХХ ст.» (К.: ННДІУВІ, 2013. – 208 с.) підставово вияскравлює вплив
філософської методології на концептуальний літературознавчий аналіз.
Збірник текстів для уроків української мови «Історія в проекціях художнього слова
доби незалежності» підготовлено відповідно до чинної програми з української мови для
загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник спрямований на допомогу вчителю в
організації контролю знань, умінь і навичок з української мови учнів 11 класу ЗНЗ.
У межах виконання НДР переоформлено ліцензію на здійснення освітніх послуг
щодо підвищення кваліфікації працівників галузі освіти у зв’язку зі зміною назви
Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії в
Акредитаційній комісії МОН України. (Вид господарської діяльності: надання освітніх
послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до підвищення кваліфікації фахівців. Дата видачі ліцензії – 08.11.2013 р. Строк дії
ліцензії: з 07.05.2009 р. по 01.07.2014 р.).
3. Назва закінченої прикладної НДР: «Українська культура в контексті світової.
Традиції і сучасні тенденції розвитку в умовах трансформації та глобалізації».
Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань.
Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Гримич Марина Віллівна.
Фактичний обсяг фінансування: за повний період - 1657,5 тис. грн., зокрема на 2013
рік - 815,5 тис. грн.
Проаналізовано трансформаційні зміни в культурі в урбаністичному, сільському та
приміському середовищах України та діаспори, що відбулися під впливом
глобалізаційних процесів; простежено процеси трансформації традиційної культури в
другій половині ХХ ст. під впливом радянської ідеології (сільське середовище); сучасні
процеси комерціалізації професійної та масової культури, передусім у міському
середовищі (в т.ч. література, мистецтво, шоу-бізнес); введено в науковий обіг ряд нових
імен сучасних українських учених та діячів культури та мистецтва зарубіжжя, вивчено їх
внесок у світову науку та культуру; осмислено співвідношення між професійною,
масовою і народною культурою та їх взаємовплив; простежено динаміку історикокультурного поступу в Україні та українській діаспорі в ХХ – ХХІ ст. у порівнянні з
попередніми історичними етапами; зміни, що відбулися в українській культурі
розглядаються в контексті міграційних процесів ХХ – ХХІ ст.
Результати НДР висвітлені в 101 публікації, апробовані на численних наукових
конференціях, а також у студентських аудиторіях та в просвітицькій діяльності учасників
теми. Результати НДР можуть бути використані при написанні підручників та посібників,
а також при розробці навчальних програм ВНЗ факультетів гуманітарного спрямування з
навчальних курсів з культурології, історії та теорії культури, етнології сучасності.
4. Назва закінченої прикладної НДР: «Створення контенту для навчальнометодичних комплексів з української мови та українознавства для закордонних
українських навчальних закладів».
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Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань.
Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства,
демографія та соціально-економічна політика.
Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент Кононенко Тарас Петрович.
Фактичний обсяг фінансування: за повний період - 1924,5 тис. грн., зокрема на 2013
рік - 914,0 тис. грн.
На базі українознавчої методології здійснено концептуалізацію інваріантів
української ідентичності в різноманітних соціокультурних середовищах; створено
комплекс методичних рекомендацій стосовно укладання контенту навчально-методичних
комплексів з української мови та українознавства для закордонних українських
навчальних закладів; розроблено проект національної моделі використання сучасних IT та
інноваційних освітянських технологій для здійснення загальнодержавного внутрішнього
та зовнішнього моніторингу якості безперервної мовної освіти з української мови, що
придатний для практичного застосування і використання для інших мов та навчальних
дисциплін; розроблено та апробовано модель програмного забезпечення для сертифікації
рівнів володіння державною мовою; створено та укладено контент для навчальнометодичних комплексів з української мови та українознавства для закордонних
українських навчальних закладів (рівень В2, випускник загальноосвітньої школи).
Розроблено програмне забезпечення для сертифікації рівнів володіння державною
мовою. Воно дає можливість проводити тестування для визначення рівня володіння
українською мовою в offline та online режимах. У цій моделі поєднується визначення суто
мовних навичок (синтаксичний і семантичний виміри) з контекстом їх існування й
функціонування (прагматичний вимір мови), що відображається в єдності 5 сегментів
тестування, які відповідають 5 мовним компетенція особи: граматики, аудіювання,
читання, письма і мовлення.
Науковий рівень розробки відповідає стандартам для сертифікації з мовної освіти,
затверджених Радою Європи.
Найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт.
У звітному періоді перехідних прикладних НДР немає.
IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або НУ.
Розробок, які впроваджено у звітньому періоді за межами НУ, - немає.
V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок.
У структурі ННДІУВІ на 2013 р. відповідний підрозділ з комерціалізації не
передбачений через обмежене фінансування.

№
з/п
1

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:
Автори
Назва роботи
Назва
видання,
де Том, номер (випуск,
опубліковано роботу
перша-остання
сторінки роботи
Статті
Терлецкий В.М.
Априорность и
Вопросы философии
2013. – № 12. – С.
спонтанность в
129-139.
критической
философии И.Канта
Статті, прийняті редакцією до друку
Немає
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VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).
Рада молодих учених в інституті перебуває на стадії створення (рішення вченої ради
ННДІУВі від 28 травня 2013 р., протокол № 3).
Протягом звітного періоду молоді науковці інституту, виконуючи держбюджетні
НДР, підготували та опублікували 5 монографій, 2 навчальні посібники, 54 наукові статті,
взяли участь у 49 всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:
Роки
Кількість студентів, які
Кількість молодих
Відсоток молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють у
учених, які
дослідженнях
ВНЗ або науковій
залишаються у ВНЗ
(відсоток від загальної
установі
або установі після
кількості студентів)
закінчення
аспірантури
2009
0
8
0
2010
0
8
0
2011
0
8
0
2012
0
11
2
2013
0
23
0
VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками.
Наукові підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та
всесвітньої історії подано відповідно до структури, затвердженої наказом МОН України
від 30.07.2013 року № 1051.
Відділ геополітики та глобалістики.
Практичними завданнями відділу є осмислення історичних витоків цивілізаційних
процесів України; дослідження феноменів світової та локальної української цивілізації;
осмислення динаміки світової та локальної цивілізації в Україні; окреслення орієнтирів
цивілізаційного вибору України у ХХІ ст.
Відділ української філології.
Основні напрямки роботи відділу: дослідження феномену мови як вираження
національної сутності людини, історії української мови, історії українського
мовознавства, здійснення комплексного аналізу сучасних підручників з української мови.
Відділ української етнології.
Проводить дослідження в галузі етногенезу та етнічної історії, антропології,
етнографії, етнопсихології українського народу.
Сектор природничо-цивілізаційного розвитку України.
Проводить дослідження, спрямовані на вивчення взаємозалежності різних груп
українського етносу від природних особливостей території проживання; впливу
ландшафту на формування психоетнічних настанов українців.
Відділ історичних пам’яток.
Підрозділ здійснює дослідження актуальних проблем українського повсякдення та
соціальної історії минулих часів (зокрема ХVІ - ХVІІ ст.), які є пріоритетними й активно
розробляються світовою історичною наукою, але досі не розглядалися у вітчизняній
історіографії.
Відділ наукових комунікацій.
Метою роботи підрозділу є дослідження інтегративного видання "Українознавство",
що відповідає базовим складовим засадам українознавства. Підготовка щоквартального
випуску журналу "Українознавство" має на меті зберегти науковий доробок у форматі
наукових статей. Видання є фаховим з історичних наук.
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Відділ всесвітньої історії.
Головне завдання підрозділу - робота із удосконалення методологічних засад
науково-дослідної діяльності в галузях історичного знання, пошук нових актуальних тем
та малодосліджених у вітчизняній історіографії напрямків досліджень із всесвітньої історії
та поглиблення основних світових дослідницьких здобутків в українознавчий дискурс
осмислення всесвітньої історії. Основна тематика досліджень така: розвиток всесвітньої
історії, сучасних моделей історичного процесу, проблем міждисциплінарного діалогу;
концептуальні напрями світової історії; роль України та українців у контексті історії
зарубіжних країн та міжнародних відносин, історію української еміграції; історичну
ретроспективу національного, соціально-економічного, політичного та культурницького
розвитку країн Європи, Азії та Америки, в яких зосереджені стратегічні інтереси сучасної
України тощо.
Відділ освітніх технологій.
Метою діяльності відділу є дослідження концептуальних засад українознавства як
навчальної дисципліни, розроблення методології цілісного самопізнання, самотворення
народу в таких визначальних сферах його духовності як наука, освіта, виховання. Основні
напрямки діяльності - розробка концепцій навчальних курсів, планів і програм,
підручників і посібників для впровадження українознавства в систему освіти освіти та
науки України, налагодження діалогу з освітянами.
Відділ історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства.
Мета діяльності відділу - розроблення теоретико-методологічної, джерельної бази та
інструментарію науки, дослідження особливостей, становлення та етапів розвитку
українознавства, історіографічне та історіософське осмислення напрацювань
попередників з метою активізації і поглиблення процесу становлення українознавства.
Відділ культурологічних досліджень.
До пріоритетних напрямків підрозділу належать: вивчення культури українців у
місцях їх компактного або чисельного поселення, збереження національної ідентичності в
умовах іноетнічного оточення; трансформація культури в умовах прискореної урбанізації
та глобалізації в країнах проживання найбільшої кількості українців; дослідження
функціонуваннння сучасної культури в побуті, в різних соціальних групах для
аналітичного та прогностичного осмислення процесів у галузі духовності.
Відділ військової історії України.
Основна робота відділу зосереджена на проведенні наукових досліджень в галузях
військової історії України та історії українського війська; науково-інформаційне
забезпечення військово-історичної складової гуманітарної політики України;
відродження, розвиток і популяризація військово-історичної науки та впровадження її
досягнень в практику військово-патріотичного виховання в Україні.
Відділ інноваційних досліджень.
Мета діяльності підрозділу полягає в забезпечені переходу від фундаментальних і
прикладних наукових досліджень до практичного застосування результатів, впровадження
досягнень інноваційних технологій в освіту, зокрема українознавчі дисципліни. Відділом
організовується проведення Інтернет-олімпіад, лекцій та практичних занять із
українознавства для студентів і аспірантів, налагодження спілкування з представниками
діаспори.
Відділення «Кримська філія».
Завдання підрозділу - науково-методична та ІТ-підтримка реалізації дослідницького
проекту сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством для
зарубіжних шкіл.
Відділення «Філія «Гуцульщина».
Підрозділ впроваджує власну методику експедиційного українознавства як важливу
складову у проведенні наукових досліджень, працює над аналізом українознавчих
проблем Гуцульщини, західноукраїнського регіону та української діаспори.
14

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями.
У 2013 р. проведена організаційно-комунікативна робота щодо оптимізації усталених
зв’язків із міжнародними організаціями та науковими установами на засадах набутого в
попередні роки досвіду співробітництва з Гомельським державним університетом імені
Франциска
Скорини
(Білорусь),
Українським
вільним
університетом
(Німеччина),Загребським університетом (Хорватія), Інститутом св. Ольги (Бразилія),
Університетом Альберти (Канада), АНО «Інститут проблем національної освіти» (Росія),
Бібліотекою Російської Академії Наук (Росія).
Країна
Установа
- Тема
Документ,
в Практичні
партнер (за партнер
співробітництва рамках
якого результати
від
алфавітом)
здійснюється
співробітництва
співробітництво,
термін його дії
Угода
про Видання статей,
Білорусь
Гомельський
Координація
співпрацю від 13 участь у спільних
державний
досліджень з
лютого 2012 р. конференціях.
університет
проблем історії
на 5 років.
імені Франциска та змісту
Скорини
національної
освіти і видання
спільних
монографій,
збірників
статей,
документальних
публікацій,
проведення
спільних
наукових
конференцій і
семінарів, обмін
фахівцями з
метою
стажування і
проведення
досліджень,
обмін
літературою та
науковою
інформацією.
Бразилія
Інститут
св. - Підготовка
Угода між
- Рекомендовано
Ольги, Асоціація наукового
Інститутом св.
до друку:
викладачів
посібника для
Ольги та
Українська
української мови учителів та
ННДІУ,
абетка:
Бразилії
(м. учнів
укладена 25
навчальний
Прудентополіс). українознав-чих жовтня 2012 р.
посібник для
програм
на 5 років.
вчителів та учнів
Бразилії;
українознавчих
- Науковопрограм Бразилії
освітній проект
/ Авт. Кол.
Борисенко В.К.,
«Українсько15

португальський
розмовник».

Канада

Архів Богдана
Медвідського
Університету
Альберти (м.
Едмонтон).

- Видання
історикоетнологічного
дослідження в 5ти т. “Народна
культура
українців.
Життєвий цикл
людини”.
- Участь у IV
Міжнародному
конкурсі з
українознавства
для студентів та
молодих учених.

Наказ ННДІУВІ
від 14 серпня
2012 р. № 48
«Про
організацію та
проведення
Міжнародного
конкурсу
з
українознавства
для студентів та
молодих
учених»;
особисті
контакти
наукових
працівників.

Горенко Л.І.,
Гримич М.В.
(наук. ред.),
Жовтий С.А.,
КоротяКовальська В.П.,
Осипчук О.Ю.
(відпов.ред.). К.,
2013.
- Розроблено
структуру,
концепцію і
український
текст
розмовника.
- Видано:
1. Народна
культура
українців:
життєвий цикл
людини : [іст.етнол. дослідж.] :
[У 5 т.] //
Національний
науководослідний
інститут
українознавства
та всесвітньої
історії;
Університет
Альберти
(Канада). [Архів
українського
фольклору
Богдана
Медвідського] /
[Марина Віллівна
Гримич (наук.
ред.)]. – Т. 3 :
Зрілість.
Жіноцтво.
Жіноча
субкультура. – К.
: Дуліби, 2012. –
480 с.
2. Народна
культура
українців:
життєвий цикл
людини: іст.етнол. дослідж.: у
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Молдавія

Придністровська
молдавська
республіка,
МОУ
«Рибницька
російська ЗОШ
№ 8».

Німеччина

Український
Вільний
Університет

5 т. //
Національний
науководослідний
інститут
українознавства
та всесвітньої
історії;
Університет
Альберти
(Канада). Архів
українського
фольклору
Богдана
Медвідського /
Марина Віллівна
Гримич
(наук.ред.) – Т. 4
: Зрілість.
Чоловіки.
Чоловіча
субкультура. –
К.: Дуліби, 2013.
– 584 с.
- Переможці
Конкурсу (2
учасники).
Переможець
Участь у VI Наказ
першого
туру
Міжнародному
Міністерства
конкурсі
з освіти і науки, Конкурсу,
українознавства молоді та спорту номінант другого
для учнів 8–11 України від 10 туру (1 учасник).
класів.
лютого 2012 р.
№ 148 «Про
Міжнародний
конкурс
з
українознавства
для учнів 8–11
класів»; Наказ
ННДІУВІ від 12
січня 2012 р. №
6
«Про
організацію та
проведення
Міжнародного
конкурсу
з
українознавства
для учнів 8–11
класів».
Координація
Угода про
Опрацювання
досліджень з
творчу
матеріалів
проблем
співпрацю від 10 Національної
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історичних
взаємин країн і
народів
ЦентральноСхідної Європи
і видання
спільних
монографій,
збірників
статей,
документальних
публікацій,
проведення
спільних
наукових
конференцій і
семінарів, обмін
фахівцями з
метою
стажування і
проведення
досліджень,
обмін
літературою та
науковою
інформацією.
Робота над
монографією
про українські
організації Росії.

жовтня 2012 р.
на 5 років.

бібліотеки (м.
Мюнхен), участь
у спільних
конференціях,
написання
монографії
«Сучасне
академічне
українознавство
у Німеччині».

Угода про
творчу
співпрацю від 30
вересня 2011 р.
на 3 роки.

Співробітники
відділу
української
філології
здійснюють
наукове
редагування та
переклад текстів
статей до
монографії.
У Слов’янському
фонді БАН
виявлено збірник
документів про
конкурс
підручників 1918
року (книгу було
повернуто із
«спецхрана»), за
результатами
дослідження
опубліковано
статтю
У рамках угоди
було проведено І

Росія

АНО «Інститут
проблем
національної
освіти» (м.
Москва).

Росія

Бібліотека
Російської
Академії Наук
(м. СанктПетербург).

Науководослідний
проект
«Українська
книга у фондах
БАН».

Угода про
співпрацю від 14
травня 2010 р. на
5 років.

Росія

Республіка
Башкортостан,

Партнерство в
науково-

Угода про
наукову та
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Міжрегіональна
громадська
організація
«Наукове
товариство
україністів ім.
Т.Г.Шевченка».

освітній сфері.

творчу
співпрацю від 23
серпня 2012 р.
на 5 років.

Республіканський
конкурс науководослідних робіт
учнів
загальноосвітніх
та недільних
шкіл Республіки
Башкортостан
«Історія та
культура
українців
Башкортостану»,
видача
сертифікатів
учням та
керівникам НДР.

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась
спільно з науковими установами Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук.
На основі угоди про творчу співпрацю між ННДІУВІ та Інститутом української мови
НАНУ д-р філол. наук, професор, член-кореспондент НАНУ С.Я.Єрмоленко є
співвиконавцем прикладної НДР «Історія в українознавчому контенті навчальнометодичних комплектів з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів».
Співробітники ННДІУВІ брали участь у підготовці наукових конференцій та круглих
столів в Інституті української мови НАНУ (18 червня 2013 р. наукова конференція «Мова,
культура, самоідентифікація», 26 листопада 2013 р. круглий стіл «Мова засобів масової
комунікації»).
Упродовж 2013 р. продовжувалася співпраця з Інститутом історії України НАН
України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН
України, Українським інститутом національної пам’яті тощо. Участь у спільних наукових
заходах (конференції, круглі столи).
ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних
потреб.
1. Участь в роботі розширеної наради керівників ЗНЗ Верховинського району
Закарпатської області. 9.01.2013 р. Виступ з доповіддю.
2. Участь в роботі районного семінару заступників директорів шкіл Верховинського
району, Закрпатської області, що відбувся 05.03. 2013 року на базі Зеленської ЗОШ І-ІІІст.
Виступ з доповіддю: «Про стан і завдання щодо вдосконалення науково-пошукової роботи
учнями ЗНЗ Верховинського району та написання і захист ними наукових проектів».
3. Участь у роботі круглого столу з проблем: “Впровадження нового державного
стандарту початкової та основної школи” керівників ЗНЗ Коломийського і
Верховинського районів, проведеного 18 червня 2013 року на базі Верховинської,
Криворівнянської і Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. 18.06.2013р. Виступ з доповіддю:
«Проблеми взаємозвязку навчання і виховання, їх співмірностей в ЗНЗ і шляхи їх
розв’язання».
4. Зустріч з головою Верховинської РДА Гондураком В.І. та головою Верховинської
районної ради Кікінчуком Я.М. з питань налагодження співпраці з науковцями Відділення
«Філія Гуцульщина» ННДІУВІ щодо надання науково-методичної допомоги у вивченні
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традиційного танцювального та співочого мистецтва, гуцульського фолькльору та
майстрів-виконавців тощо. 26-08-2013р.
5. Зустріч науковців Відділення „Філія Гуцульщина” з науковцями Верховинського
краєзнавчого музею, представниками відділу освіти Верховинської РДА та головою
громадської ради музеїв Верховинського району Понеполяком П.М. 06.02. 2013 року.
Обговорено питання співпраці музею, Відділення „Філія Гуцульщина” та відділу освіти
Верховинської РДА, поповнення матеріальної бази музею, заслухано доповідь завідувача
Відділення „Філія Гуцульщина” ННДІУВІ Шкрібляка П.В. „Про підсумки 20 – річної
наукової роботи Відділення “Фіілія Гуцульщина”.
ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних
провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.
Упродовж 2013 р. проводилася робота щодо удосконалення інтернет-сайту ННДІУВІ
та інтернет-журналу "Українознавство", відслідковувались відвідуваність та релевантність
в розрізі окремо взятих країн та проводився контроль за його статистикою. На сайті
ННДІУВІ розміщено нові публікації працівників інституту, запроваджено рубрику "До
200-ліття з Дня народження Тараса Шевченка", де розміщено підбірку унікальних книг,
виданих за кордоном до 1965 року, присвячених Т.Г.Шевченку, наявних у бібліотеці
ННДІУВІ.

Вчений секретар

Л.В.Дідух
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