МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНОЗНАВСТВА

У К РА Ї Н О З Н А ВСТВ О
Номер 2

2006
За реда цією Петра Кононен а

КИЇВ – 2006

1

У К РАЇНОЗНАВСТВ О

Номер 2
2006

Журнал засновано
в лютому 2001 року

Редакційна колегія

КОНОНЕНКО П. П. – голова колегії

Науковий
громадськополітичний
культурномистецький
релігійнофілософський
педагогічний журнал

Scholarly
Political and Public
Cultural and Art
Religious and
Philosophical
Pedagogical Journal

Засновник – Науково
дослідний інститут
українознавства
Міністерства освіти і
науки України

The founder is the Science
and Research Ukrainian
Studies Institute of the
Ministry of Education and
Science of Ukraine

Видає Науководослідний Published once in three
інститут українознавства months by the Science
and Research Ukrainian
(раз на три місяці)
Studies Institute
Головний редактор
Петро КОНОНЕНКО,
директор Інституту,
професор, академік,
лауреат Міжнародної
премії ім. Й.Г.Гердера

The chief editor
Petro KONONENKO,
director of the Institute,
professor, academician,
the International
Y.G.Herder prize winner

Заступник головного
редактора Тарас КОНО
НЕНКО, заступник дирек
тора Інституту з наукової
роботи, доцент, кандидат
філософських наук

Assistant of the chief editor Taras KONONENKO,
deputy director of Institute
on scientific work, candydat
nauk, dotsent

Відповідальний секретар Тетяна РЕНКЕ
Видавнича рада
Бандура Г.Г. Бугров В.А., Курас І.Ф., Лукашенко В.В.,
Наливайко С.І., Придатко Т.О., Ренке Т. Л.,
Солдатенко В.М., Сніжко В.В., Токар Л.К., Фігурний Ю.С.,
Шкрібляк П.В., Ярошинський О.Б., Ятченко А.Д.

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ
№ 4863 від 13.02.2001 р. про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації, виданого
Державним комітетом інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України
Рекомендовано Вченою радою Науководослідного
інституту українознавства Міністерства освіти і
науки України (протокол №25 від 19.05.2006 р.)
Науководослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки України
м.Київ, вул. Ісаакяна, 18
тел.: 4941330
www.rius.kiev.ua
e-mail: journal@rius.kiev.ua
еле тронна версія ж рнал за адресою:
http://www.ualogos.kiev.ua
©На ово-дослідний інстит т раїнознавства
Міністерства освіти і на и У раїни, 2003

Барабаш С.Г., доктор філологічних наук, професор
Баран В.Д., доктор історичних наук, професор,
членкореспондент НАН України
Баранівський В.Ф., доктор філософських наук,
професор
Бичко І.В., доктор філософських наук, професор
Болюбаш Я.Я., доцент, директор Департаменту
вищої освіти МОН України
Горський В.С., доктор філософських наук, професор
Гуржій А.М., доктор технічних наук, професор,
академік АПН
Грицик Л.В., доктор філологічних наук, професор
Дробноход М.І., доктор геологомінералогічних
наук, професор
Єрмоленко С.Я., доктор філологічних наук, про
фесор
Жебровський Б.М., кандидат педагогічних наук
Ідзьо В.С., доктор філософських наук, академік
Калакура Я.С., доктор історичних наук, професор
Любар О.О., доктор педагогічних наук, професор
Козлов А.В., доктор філологічних наук, професор
Колодний А.М., доктор філософських наук,
професор
Кононенко Т.П., кандидат філософських наук
Коцур В.П., доктор педагогічних наук
Крисаченко В.С., доктор філософських наук,
професор
Майборода В.К., доктор педагогічних наук, про
фесор
Мокренко А.Ю., професор національної музичної
академії України ім. П.І. Чайковського
Надольний І.Ф., доктор філософських наук, про
фесор
Недюха М.П., доктор філософських наук,
професор
Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
Ніколаєнко С.М., кандидат педагогічних наук
Погрібний А.Г., доктор філологічних наук, професор
Погребенник В.Ф., доктор філологічних наук,
професор
Пономаренко А.Ю., кандидат філологічних наук
Сазоненко Г. С., кандидат педагогічних наук
Свіженко В.О., доктор біологічних наук
Степико М.Т. доктор філософських наук, професор
Толстоухов А.В., доктор філософських наук
Федоренко Є.В., доктор філології, професор,
академік
Філіпчук Г.Г., доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
Чередниченко О.І., доктор філологічних наук,
професор
Шевченко В.І., доктор філософських наук, професор
Ятченко В.Ф., доктор філософських наук
Яцків Я.С., доктор фізикоматематичних наук,
професор, академік НАН України
Реда ція залишає за собою право на мовностилістичне реда вання р описів і передр ів відповідно до норм чинно о Правопис , я е не змінює
позиції автора. На ові статті в ал зі історичних
на зарахов ються я фахові з ідно з постановою
Президії ВАК від 10.12.2003 ро № 2-05/10, на ові статті в ал зі філософсь их на зарахов ються я фахові з ідно з постановою Президії ВАК від
8.06.2005 ро № 4-05/5
Автор несе відповідальність за фа тичний ви лад матеріал

2

ЗМІСТ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Розділ ІІІ
ОСВІТА

Кононен о П., Кононен о Т. Вірити в сил д х
і в свій народ.................................................................... 6

АКАДЕМІКУ ПЕТРУ КОНОНЕНКУ – 75
Вітання співробітни ів НДІУ...........................................10
Вітання МОН У раїни....................................................... 16
Вітання Голови Комітету з питань прав людини, на
ціональних меншин і міжнаціональних відносин
ВР ....................................................................................... 17
Присвяч ється Вели ом Вчителю............................. 18
М ш ети Ю. З роси і води тобі, Петре!............. 23
Плачинда С. Народжений для Слова..................... 24
Хомен о О. У раїнсь і е слібриси Петра Кононен а
.............................................................................................. 28

Розділ І
ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА
Пасем о І. А адемі Ми олі М шинці – 70.............42
Данилю -К льчиць а О. Ми ола М шин а –
видатний слова та вели ий раїнець...................46
Мінчен о Т. Юрій Федь ович–народолюбець ...49
Лоп шансь а Г. Галичина житті Софії Р сової...51
При оровсь ий В. Фоль лорист Оле сандр Малина...................................................................................... 54
Пасем о І. Іван Фран о – андидат на здоб ття
Нобелівсь ої премії в 1916 році ............................. 62
Борисен о В. Петро Одарчен о– видатний
представни світово о раїнства............................... 64
Б е в з Т . Орієнтир істори а – “це при лад
особистостей, життя і діяльність я их випало
дослідж вати ” (до 60-річчя від дня народження
професора Валерія Солдатен а)................................ 68
Тиш о Ф. Від перса Аб Алі Ібн Сіни до раїнсьо о Степана Р дансь о о – доро а в 1200 літ........70

Розділ ІІ
ІСТОРІЯ. ТЕОРІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ
Шевчен о В. У раїнсь а філософія в стр т рі
раїнознавства................. ......................................... 76
На овий інстр ментарій раїнознавця. ................ 85
Ш рібля П. Історія Г ц льщини ХІV–ХVІІІ ст.
працях Івана Крип’я евича ...........................................93
Ідзьо В. У раїнознавство я ф н ціональна та
невід’ємна с ладова при ладної лін вісти и...........97
Хомен о О.”Державниць о-особистісний симфонізм раїнсь о о письменства Києво-Р сь ої доби:
наприпочат “Вели о о ола”..................................101
Тарасов А. Форм вання вірнопіддансь их поч ттів
серед чнівства Півдня У раїни (2-а половина ХІХ
ст...........................................................................................106
Печерансь ий І. Кате орія “ льт ри” в істори офілософсь ом
раїнознавстві.................................110
Лещ
Є. “Літопис Самовидця” я
раїнознавче
джерело.................................................................................113

Козлов А. Ш оли мислення й пам’яті в У раїні .....118
Сазонен о Г. Хто, я не ми, зведе і захистить
бла итні вежі золото о Слова.................................... 123
К чинсь ий М . Форм вання національної
свідомості молодших ш олярів засобами азо
Василя С хомлинсь о о.......................................... 127
Тетерина-Блохин Д. Готфрід Йо ан Гердер –
визначний німець ий мислитель (літерат рна
діяльність) ................................................................... 129

Розділ ІV
МОВА І МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
Єрмолен о С. Поетичне слово Ліни Костен о...140
По рібний А. Жива д ша Донбасівсь о о раю..144
Фі рний Ю. С часний стан і перспе тиви розвит
раїнсь ої мови на теренах У раїни ХХІ ст....... 153
Наливай о С. Князівсь е ім’я Ізяслав та раїнсь е
прізвище Ідзьо на індоарійсь о- орсь ом тлі ...161
Грив о А. Проблема мовної освіти в пострадянсьом просторі (на при ладі У раїни, Словаччини,
Білор сі та Литви)......................................................168
Козирсь ий В., Маловіч о О. Чи можна визначити
мов носіїв трипільсь ої льт ри?.......................... 173
Пономарен о А.
Мовні пріоритети молодих
літераторів.......................................................................181

Розділ V
УКРАЇНСЬКА
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА
Джон Гербст про дипломатію і не лише про неї...184
Недюха М. Соціальний порядо я атриб т
політичної системи раїнсь о о с спільства.......186
Степи о М. Консолідація раїнсь о о с спільства:
феномен та чинни и.....................................................189
Сніж о В. У раїнці мають ер ватися лише
за ально раїнсь им часом.....................................193
Ш рібля П., Зеленч І., Зеленч Я. Визначні
місця Верховинщини..................................................201
Мар шевсь ий Г. Ідея збалансовано о (стало о)
розвит
я чинни
онсолідації
раїнсь о о
с спільства.................................................................. 207
Пр ть о С. Механізми політи о-правово о забезпечення е обезпечно о розвит У раїни........211

Розділ VІ
УКРАЇНСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА
Коротя-Ковальсь а В. У раїнсь ий м зичнопісенний фоль лор та народна обрядова традиція
в раїнознавстві.......................................................220
Литвин Ю. Шевчен о-офортист .......................... 226
Чмільова С. Значення бібліоте и для льт рно о
розвит села в період демо ратизації...................231
Тиш о Ф. Пісня я світо ляд нації.........................234

3

Розділ VІІ
УКРАЇНА – ЕТНОС
Баран В. Слов’яни і нав олишній світ................. 238
Ятчен о В. Обряд я фа тор людсь ої е зистенції
та онсолідації соціальних р п.................................240
Отрош о Л. Феномен природи
світобаченні
раїнців.............................................................................245
Шоста М. Відображення в раїнсь ій історіорафії ролі Київсь ої Р сі становленні державності
ХХст....................................................................................253
Чир ов О. Концентр “У раїна-етнос” прое ті на ово о енци лопедично о понятійно-терміноло ічно о словни а-довідни а “У раїнознавство”........261
М лява В., М лява Я. ...Пізнаймо правд – і
правда нас вільними зробить... Феноменоло ія
д х
раїнства... в озацтві: пройдешнє, с часне
таприйдешнє...................................................................270

Розділ ІХ
УКРАЇНА І СВІТ
Чередничен о О. У раїні а
фран омовном
світі................................................................................... 284
Галь о О. У раїнсь і ромади в Іспанії (соціальні
здоб т и четвертої хвилі емі рації)....................... 287
Карпен о С. У раїнсь а діаспора в Чесь ій Респ бліці: дося нення та проблеми сьо одення.......292
о.Сап н о О. Роль цер ви збереженні д ховних,
моральних і національних вартостей раїнсь о о
соці м ............................................................................. 294
Жеребець ий Ю. Писан а з Канади .....................297

4

Я імова А. Гложенсь ий монастир Св. Геор ія
Побєдоносця – за ад ова перлина бол арсь о о
середньовіччя............................................................. 300
Сербін С. У раїнці в Австралії ................................ 304
Ісаєва Н. Основні форми рецепції
раїнсь ої
літерат ри в Китаї ......................................................... 313
Голованч О. Вели одні дзвони Павлодарі... 319
Найден о Л. Добрий-Вечір – 2006........................ 320
Жеребець ий Ю. Освітні зв’яз и з У раїною....... 322

Розділ Х
РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, КОНКУРСИ
Семенючен о О. Презентація ни и Петра Кононен а “Національна ідея, нація, націоналізм”........ 332
Крижанівсь а В. Все раїнсь ий он рс з
раїнознавства для чнів за альноосвітніх
навчальних за ладів У раїни завершено .............. 334
Бла очестиві, або Провінційне фарисейство (розмова з письменни омОле ом Чорно зом з на оди виход в світ семитомно о видання йо о творів) .. 336
Рецензія на моно рафію андидата історичних на
Л.В.Ковпа “Соціально-поб тові мови життя
населення У раїни в др ій половині ХХ ст. (19452000 рр.)”......................................................................... 343
Р ден о С. Поезія......................................................... 345
Горлач Л. Поезія........................................................ 347
Ярошинсь ий О. У На ово-дослідном інстит ті
раїнознавства (інформація про на ов робот за
2005 рі )....................................................................... 348
Пасем о І. Не стало Петра Одарчен а (20.08.1908–
12.03.2006)..................................................................... 362
Пам’яті Оле сандра Опанасовича Любара.............. 365

