них державних установ та її фінансування. Спільни
ми зусиллями з грудня 2004 року розпочати роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі
кації викладачів народних університетів українознав
ства, спираючись на досвід роботи Центру “Україноз
навство” Товариства “Знання” України. Створити
центри українознавства при правліннях обласних,
міських і районних організацій Товариства і покласти

на них організаційне та інформаційнометодичне
забезпечення роботи народних університетів украї
нознавства на місцях.
Таким чином, ХІІІ щорічна Міжнародна науково
практична конференція стала ще одним важливим
кроком в осмисленні та усвідомленні соціальноеко
номічних, політичних та етнонаціональних чинників
буття українського народу та України.

ÑÅÊÖ²ß III
ÇÀÃÀËÜÍÎËÞÄÑÜÊ² ÒÀ ÅÒÍÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²
ÊÓËÜÒÓÐÍ² Ö²ÍÍÎÑÒ²: ÏÐÎÒÈÑÒÎßÍÍß
×È ÂÇÀªÌÎÄ²ß?
Л. ГОРЕНКО БАРАНІВСЬКА
Основним завданням секції було висвітлення фе
номену української національної культури в кон
тексті українознавства, що відповідає змісту одно
го з концентрів українознавства “Україна – культура”.
На секційному засіданні обговорювалися надзвичай
но актуальні питання, що стосувалися загально
людських та етнонаціональних культурних цінностей,
шляхів їхньої взаємодії та уникнення протистояння.
У роботі секції взяли участь 61 доповідач (серед
них: 9 докторів наук, 25 кандидатів наук, а також ас
піранти, молоді вчені та провідні фахівці в галузі ук
раїнської культури) – представники Житомирської,
ІваноФранківської, Київської, Донецької, Дніпропет
ровської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградсь
кої, Волинської, Одеської, Харківської, Херсонської,
Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Рівненської,
Закарпатської, Тернопільської областей, м.Києва та
АР Крим (м.Сімферополь), а також Росії, Польщі та
Канади. Очолювала роботу секції – завідувач відділу
національної культури Науководослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки України,
кандидат мистецтвознавства, старший науковий
співробітник ГоренкоБаранівська Лариса Іванівна.
Секретар секції – молодший науковий співробітник
відділу національної культури НДІУ МОН України –
Семенюченко Олексій Валерійович.
Вагому роль у роботі секції відіграли такі провідні
установи, як: Державна академія керівних кадрів куль
тури і мистецтв (м.Київ), Київський державний інсти
тут декоративноприкладного мистецтва і дизайну ім.
М.Бойчука, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Національний педагогічний уні
верситет ім. М.П.Драгоманова, Закарпатський інсти
тут післядипломної педагогічної освіти, Київський
міський педагогічний університет ім. Б.Грінченка,
Національна музична академія України ім. П.І.Чай
ковського, Національна академія оборони України,
Національна академія внутрішніх справ України, На
ціональна академія податкової служби України, Ук
раїнський державний лісотехнічний університет, До
нецький інститут туристичного бізнесу, Ніжинський
педагогічний університет ім. М.В.Гоголя, Національ
ний університет “Острозька академія”, Академія му
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ніципального управління, Одеський національний
морський університет, Київський інститут соціальних та
культурних зв’язків ім.Святої княгині Ольги, Відкритий
міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
Київська духовна академія і семінарія, Одеська націо
нальна академія зв’язку ім. О.С.Попова, Донецький
інститут управління; відомі культурноосвітні та гро
мадські організації: Науковотворче товариство ім. Ва
силя Безкоровайного (АР Крим, м.Сімферополь),
Львівський державний обласний центр народної твор
чості і культурноосвітньої роботи, а також провідні куль
турномистецькі осередки України: Сімферопольське
музичне училище ім. П.І.Чайковського, Кримська дер
жавна обласна філармонія, Київський молодий акаде
мічний театр, Спілка письменників України, Національ
на Всеукраїнська музична спілка, Спілка діячів театраль
ного мистецтва України, ІваноФранківський обласний
художній музей та багато інших.
По титульній темі конференції було заслухано де
кілька доповідей: асистента кафедри філософських та
соціальних наук факультету банківської справи Київсь
кого національного торговельноекономічного універ
ситету Карпенка І.П. “Загальнолюдські цінності в умо
вах переходу до інформаційного суспільства”; завіду
вача відділу культури НДІУ Міністерства освіти і науки
України, кандидата мистецтвознавства, старшого нау
кового співробітника ГоренкоБаранівської Л.І. “Пара
дигми національної культури в системі українознав
ства”; кандидата філософських наук, доцента кафедри
гуманітарних дисциплін Академії муніципального управ
ління Кучери Т.М. “Взаємозв’язок загальнолюдського
та національного в розвитку культури”; доцента кафед
ри українознавства Одеської державної академії будів
ництва та архітектури Соколовської Г.М. “Загально
людське та національне у народній культурі”, а також
старшого викладача кафедри українознавства Одесь
кого національного морського університету Лебідь Г.В.
“Етнонаціональні і загальнолюдські культурні цінності в
контексті історичного минулого і сучасності”.
Актуальні питання культурної політики в умовах
сучасної Україні було висвітлено у доповіді доктора
філософських наук, професора Семашко О.М.
(м.Київ), який висвітлив особливості етнокультурної
та культурної політики в Україні початку XXI століття.
Враховуючи важливість збереження народних
промислів в Україні, наступні учасники конференції

 Ю. Фігурний, Л. ГоренкоБаранівська

підкреслювали особливість цього питання та шляхи
його вирішення, зокрема: кандидат економічних наук,
проректор Київського державного інституту декора
тивноприкладного мистецтва і дизайну ім. М.Бой
чука, професор Дяків Р.С. охарактеризував художні
промисли України та спорідненість мистецтва й еко
номіки у цьому аспекті; у виступі старшого викладача
вищеназваного інституту, директора департаменту
Міжнародної економічної фундації Бохан А.В. було
розкрито значення підприємництва у сфері українсь
кого вжиткового мистецтва.
На сьогодні окремим питанням стоїть прискоре
не формування молодіжної культури в українському
суспільстві, яке обов’язкого повинно грунтуватися на
українознавчих засадах. Так, кандидат філологічних
наук, доцент кафедри документознавства Національ
ної академії внутрішніх справ України Доценко О.Л.
яскраво схарактеризувала тенденції цього явища та
конкретні шляхи впливу на його українознавчий зміст.
До 190річчя від дня народження Великого коб
заря України Т.Г. Шевченка були присвячені наступні
доповіді: завідувача сектором фонду іноземної літе
ратури НБУ імені В.І.Вернадського Кириченко Р.С. та
кандидата філологічних наук, доцента ІваноФран
ківського обласного інституту післядипломної педа
гогічної освіти Федунь М.Р.
Йшлося про життя культурномистецьких осе
редків України, насамперед, міста Ніжина (доповідач
Кавунник О.А. – старший викладач Ніжинського пе
дагогічного університету ім. М.В.Гоголя), міста
Сімферополя (доповідачі: Безкоровайний Б.М. та
Безкоровайна Н.С.), а також про культурне життя в
Україні першої половини XX ст. (кандидат історичних
наук, доцент кафедри культурології та філософії На
ціонального університету “Острозька академія” Мак
люченко В.І.).
Основні завдання Православної церкви висвітлив
у своїй доповіді доктор канонічного права, прорек
тор Київської духовної академії і семінарії Макар М.Ф.
Окремо про роль релігійного фактора у формуванні
етнонаціональних цінностей було наголошено у вис
тупі кандидата філософських наук, доцента кафедри
філософії Міжнародного Соломонова університету
Швед З.В., а також у доповіді Дементьєвої В.В. – кан
дидата політичних наук, старшого викладача кафедри
філософії та соціальнополітичних наук Донбаської дер
жавної машинобудівної академії). Релігійний чинник в
системі загальнолюдських цінностей особистості
військовослужбовця Збройних Сил України був у центрі
уваги Дзюби М.Т. – кандидата філософських наук, до
цента Національної академії оборони України.
Питанням дослідження української міграції у США,
її внеску у розвиток та збереження української націо
нальної культури було присвячене дослідження Са
ранчі Г.В. – аспірантки кафедри стародавньої та се
редньовічної історії історичного факультету Терноп
ільського національного педагогічного університету
ім. Володимира Гнатюка. Культурологічний аспект
українознавчих проблем неможливий без вивчення
українського музикознавства. Так, у роботі секції були
висвітлені актуальні питанні в цій галузі: українська
музична культура в умовах розвитку процесів глоба
лізації (доповідач Шульгіна В.Д. – доктор мистецтво
знавства, професор, завідувач кафедри музикології
Державної академії керівних кадрів культури і мис

 Л. ГоренкоБаранівська

тецтв), формування теоретичних засад музичної ос
віти в Україні початку XX ст. (доповідач Овчарук О.В. –
доцент кафедри музикології ДАКККіМ), національні
традиції в діяльності музикантіввиконавців українсь
кої міграції другої половини XX ст. (Пискач Л.А. – ас
пірант кафедри музикології ДАКККіМ), українське
мистецтвознавство у світогляді людей (Морозова В.О.
– студентка 5 курсу факультету декоративноприклад
ного мистецтва КДІДПМіД ім. М.Бойчука), діяльність
Львівської фортепіанної школи в контексті розвитку
музичної педагогіки України XX ст. (Ґуральник Н.П. –
докторант кафедри фортепіанного виконавства і ху
дожньої культури НПУ ім. М.П.Драгоманова).
Під час проведення конференції вперше відбула
ся виставкапрезентація діяльності Науковотворчо
го товариства Василя Безкоровайного “Творчі здо
бутки з Криму” (голова товариства – Безкоровайний
Б.М.); виставка картин; презентація компактдисків
заслуженої артистки України, солістки Кримської об
ласної філармонії, заступника голови Науковотвор
чого товариства Василя Безкоровайного – Н.С.Без
коровайної “Затремтіли струни” та “Українські на
родні пісні, романси, арії” (2004 р.).
З урахуванням визначальних тенденцій розвитку
українознавства на сучасному етапі як в Україні, так і
поза її межами, учасниками конференції (насамперед,
учасниками секції № 3) було внесено низку конкрет
них пропозицій щодо розбудови національної культу
ри початку XXI ст. на засадах українознавства, а саме:
1. Брати активну участь у діяльності Ліги захисту
української національної культури. Залучати до її ро
боти як державні, так і громадські структури (органі
зації).
2. Для вирішення проблем, які стоять перед ук
раїнським суспільством початку XXI століття, учасни
ки вищезгаданої секції вважають за необхідне:
– посилити методичний аспект у розгляді проблем
українознавства (зокрема з таких питань як: місце
українознавства в системі духовної культури суспіль
ства; методичні основи українознавства; зв’язок ук
раїнознавства з релігією; зв’язок українознавства з
іншими науками; українознавство і формування куль
тури особистості тощо);
– у сфері освіти закріпити обов’язкову практику
відвідання культурноосвітніх закладів (це враховува
ти при складанні заліку);
– щодо наступних конференцій – обов’язково
ввести підсекції мистецтвознавства, зокрема – “Ук
раїнське музикознавство”;
– започаткувати у 2005 році українознавчі студії у
м.Ніжині (на базі Ніжинського музичнопедагогічно
го інституту);
– об’єднати зусилля Центру гуманітарної
співпраці української діаспори (при Ніжинському му
зичнопедагогічному інституті) з НДІУ МОН України;
– до роботи секцій активно залучати співробіт
ників Міністерства освіти і науки України та Міністер
ства культури і мистецтв України.
3. Збільшити на конференції кількісноякісне
представництво органів державної влади, освіти,
політичних партій та громадських організацій.
4. Збільшити кількість представників сфери за
собів масової інформації, державних та недержав
них структур з огляду та їх роль у поширенні ідей ук
раїнознавства в умовах громадянського суспільства.
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5. Принциповіше розкривати антиукраїнську
діяльність певної частини державних структур, партій,
церков (зокрема –Української Православної церкви
Московського патріархату), що підривають основи
національної культури та духовної консолідації гро
мадян України.
6. Звернути увагу на об’єктивний та конкретний
аналіз українознавчих процесів у всіх регіонах Украї
ни з врахуванням специфіки їх історичного та куль
турного розвитку.
7. Через засоби масової інформації активно про
пагувати науководослідну роботу та громадську
діяльність НДІУ МОН України.
8. Кабінету Міністрів України, Міністерству осві
ти і науки України, Міністерству культури і мистецтв
України внести пропозиції про збільшення кількості
навчальних годин у вивченні національної культури
та мистецтва в системі українознавства.
9. Започаткувати щорічний Конкурс наукових
праць з проблем українознавства з визначенням пе
реможців та врученням їм нагород (премій, дипломів,
путівок, цінних подарунків тощо).
10.З метою виховання наукової молоді, зокрема
з українознавства, затвердити проведення Міжна
родної науковопрактичної конференції молодих уче
них, дослідників українознавства “МИНУЛЕ, СУЧАС
НЕ Й МАЙБУТНЄ УКРАЇНОЗНАВСТВА” за участю учнів
старших класів (шкіл, ліцеїв, коледжів), студентів, ас
піратнів, здобувачів наукових ступенів ВУЗів м.Києва
та всіх областей України, а також АР Крим. Цей захід

проводити спільно з Департаментом вищої освіти
Міністерства культури і мистецтв України, Міністер
ства освіти і науки України та іншими державними і
громадськими установами.
11.У зв’язку з відзначенням 100річчя від дня на
родження видатного українського співака і культур
ногромадського діяча Бориса Романовича Гмирі
(19032003 рр.), організувати і провести в школах,
середніх та вищих навчальних закладах України
інформаційну та культурнопросвітницьку роботу з
метою художньопатріотичного виховання українсь
кої молоді. Підтримати пропозицію “Фонду Бориса
Гмирі” щодо зібрання коштів на спорудження пам’ят
ника видатному українському співакові в м.Києві.
12.Узв’язку з відзначенням у 2005 році 125річчя
від дня народження видатного українського компо
зитора, етнографа та культурногромадського діяча
Василя Васильовича Безкоровайного, провести в
Києві та інших містах України культурномистецькі за
ходи спільно з Науковотворчим товариством імені
Василя Безкоровайного (м.Сімферополь, АР Крим).
13.Сприяти здійсненню першої постановки укра
їнської опери Народного артиста України Віталія Ки
рейка “Бояриня” (на сл. Лесі Українки).
Загалом, конференція засвідчила постійну заці
кавленість широкого кола науковців, вчених, освітян,
державних та культурногромадських діячів України
в розвитку національної культури на українознавчих
засадах.

ÑÅÊÖ²ß IV
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÑÂ²ÒÎÃËßÄÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
ÑÀÌÎÏ²ÇÍÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ
Я. КАЛАКУРА
С. НАЛИВАЙКО
Л. ТОКАР
В обговоренні питань, включених до програми кон
ференції, на засіданнях секції взяли участь 28 чоловік.
З доповідями і повідомленнями виступили – 20 чол.
Тематично, за напрямками обговорення можна
визначити такі проблеми:
а) торетикометодологічні та світоглядні пробле
ми українознавства;
б) іторичні, історіографічні та історіософські осно
ви розвитку науки самопізнання;
в) стан та проблеми наукових досліджень за ос
новними концентрами українознавства.
Серед проблем першого напрямку найбільше за
цікавлення викликали доповіді, повідомлення та вис
тупи в обговореннях з приводу посилення ролі укра
їнознавства як науки в розробленні теоретикоме
тодологічних засад у вирішенні завдань сучасного
розвитку України й українства і, в першу чергу, в ду
ховній сфері.
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Виступаючі особливо наголошували, що тепер,
коли ведеться активний пошук шляхів та засобів ви
ходу країни й спільноти із затяжної системної кризи,
як ніколи раніше, необхідне активне включення в цей
процес українознавчої науки і, зокрема, у сферах
світоглядній, теоретикометодологічній, історіо
графічній та історіософській. Особливо ж у дослід
женні та вивчені історичного досвіду попередників, у
визначені принципів соціальної дії.
Це необхідно зробити тим настійніше і невідклад
ніше, бо цілому ряду концепцій, програм сучасного
суспільного і державного розвитку відчутно невиста
чає фундаментальності, системності, наукової вива
женості. Це переконливо засвідчив і хід підготовки
до виборів Президента України, коли навіть для дея
ких кандидатів інтереси особи, нації і держави бачи
лись не інакше, як явища антагоністичні. А в передви
борних програмах домінантними поставали політичні
інтереси моменту, а не стратегічні питання розвитку
спільноти. Особливо коли це стосувалося вибору на
прямків, форм та засобів суспільного розвитку, зоріє
нтованості внутрішньої і зовнішньої політики держа
ви, творення громадянського суспільства тощо.
Такий стан справ, на думку учасників роботи
секції, вимагає від українознавців, в т.ч. науковців
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