МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНОЗНАВСТВА

У К РА Ї Н О З Н А ВСТВ О
Номер 4

2006
За реда цією Петра Кононен а

КИЇВ – 2006

1

У К РАЇНОЗНАВСТВ О

Номер 4
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., Фі
гурний Ю.С., Шкрібляк П.В., Ярошинський О.Б.,

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 №34 від 12.12.2006 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 тронне на ове фахове видання
“У раїнознавство”відповідно до рішення Вченої ради
(прото ол № 10 від 31.10.05) щодо поширення
ж рнал в мережі Інтернет розповсюдж ється 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
Кононен о П. “Свою У раїн любіть!” ..................... 6
24 січня 2007 ро НДІ раїнознавства – 15 роів......................................................................................25
На ово-дослідний інстит т раїнознавства..........28
Кни а пошани...................................................................65

Розділ І
15 ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ
ЧАСОПРОСТОРІ”
Виступ міністра освіти і науки України Станіслава
Ніколаєнка....................................................................80
Виступ Святійшого Партіарха Київського і всієї Ру
сиУкраїни Філарета..................................................82
Ухвала ............................................................................83
Кон рес очима фото ореспондента........................87

Розділ ІІ
ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА
У раїнство,
раїнознавство і віра православна
(розмова з Патріархом Київсь им і всієї Р си-У раїни
Філаретом в Інстит ті раїнознавства Міністерства
освіти і на и У раїни).......................................................94
Поліфонія с часної освіти (розмова з Михайлом
З ровсь им).................................................................101
Розмова з Василем Костиць им............................102
Розмова з Бо даном Ажню ом ...............................105
Сніж о В. Зазирни дале о, за обрій! (До 80-річчя
а адемі а Андрія Гродзінсь о о)...............................109
Середен о Ю. Андрій Ні овсь ий до ментальних
свідченнях......................................................................114

Розділ ІІI
ІСТОРІЯ. ТЕОРІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ
Кала ра Я. Безперервність та наст пність національної історичної освіти : раїнознавчий зміст.122
Гомотю О. С перечливість політи и “ раїнізації”
та її вплив на розвито
раїнознавства..............127
Лещ
Є. Вплив озаць их літописів на розвито
раїнознавства..............................................................134
Коза ова В. Пізнавальні можливості те ст та метате ст (соціально-філософсь иій аналіз).................137
Пон р Ю. Національні інтереси раїнсь о о народ ................................................................................................................142
Г бсь ий С. Досвід та ро и війсь ово-освітньо о
та виховно о реформ вання армії У раїнсь ої Держави (1918 р.) для Збройних сил У раїни.............144
Мельни А. Проблема за онів історії в с часній
раїнсь ій соціально-філософсь ій д мці............149
Риба О. Царсь е самодержавство та раїнці і
євреї ХVII-ХІХ ст..........................................................155

Філіпч
Г. Глобалізація і етно льт рні цінності
раїнсь ої освіти.......................................................169
Ятчен о В. Світо лядні й виховні ф н ції системі
вищої освіти в У раїні: чи стане Попелюш а
оролівною?................................................................174
Зеленч
І. Теорія ба атосторонніх роз мових
здібностей Говарда Гарднера та її ви ористання в
ЗНЗ У раїни .......................................................................178
Крамар В. Ор анізаційно-педа о ічні основи
розб дови ре іональної
раїнсь ої національної
ш оли.............................................................................186
Ведмеден о Д. На а про виховання дітей
тр довій діяльності.........................................................191
Гармаш М. Розд ми про раїнсь освіт ........195
Гол бен о О., Морозова Т. Освітні стандарти я
інтерфейс між освітою та сферою праці..................197
Щербань П. Форм вання національної самосвідомості ст дентів.......................................................200
Шевчен о В. Стан раїнсь ої освіти в У раїні (Відповіді на питання ан ети НДІ раїнознавства МОН
У раїни).........................................................................207

Розділ V
МОВА І МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
Чередничен о О. Проблеми мовної освіти в
У раїні.............................................................................216
Ажню Б. Освіта в державній онцепції мовної
політи и.........................................................................220
Савойсь а С. Роль в зівсь их осеред ів “Просвіти”
впровадженні
раїнсь ої мови я державної
навчально-виховний процес ВНЗ ............................ 225
Лоп шансь а Г. У раїнсь о-ан лійсь і мовні
паралелі педа о ічном досвіді...........................231
Радевич-Винниць ий Я. У раїнознавчий аспе т
вивчення раїнсь ої мови навчальних за ладах
з не раїнсь ою мовою навчання.............................235
Дюмін О. Комп’ютерна система знань з раїнсь ої
мови за про рамою Open TEST 2.0.......................239
Пономарен о А. Форм вання мовної особистості
в ш олі: ретроспе тиви і перспе тиви...................244

Розділ VI
УКРАЇНСЬКА
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА
Тимофієва М., Захарч
Н. Самовираження
особистості я форма потреби в саморозвит ...250
Горбачова О. Відображення чинни ів онсолідації
раїнсь ої нації в стат тних до ментах ромадсь их
ор анізацій (90-ті ро и ХХ ст.)................................... 253
Мащен о С. Літерат рно-філософсь і розд ми
Оле сандра Довжен а про особ і с спільство...258
Гордієн о М. Мовно- льт рні та політичні чинни и
виховання патріотичної особистості в мовах ризи
національної свідомості.............................................265
Дрожжина С. Теоретичні аспе ти вплив процесів
децентралізації влади на рівень демо ратії в державі.................................................................................271
О ієн о В. Зародження
раїнсь о о націоналом нізм в КП(б)У на при ладі діяльності р пи
“федералістів” (1919-1920 рр.)..................................277
Хомен о О. Історія з-під землі.............................281

Розділ ІV
ОСВІТА

Розділ VІI
УКРАЇНСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА

Дробноход М. У раїнсь а вища ш ола: стан, проблеми, перспе тиви...................................................... 162

Семенючен о О. “Замисел” Бояна “Слові о пол
І оревім”.......................................................................284

3

Розділ VІІI
УКРАЇНА – ЕТНОС
Фі рний Ю. Теоретичні та пра тичні засади під отов и та проведення рсів підвищення валіфі ації
вітчизняних педа о ічних адрів з раїнознавства
в онте сті етнонаціонально о державотворчо о
процес ..........................................................................288
С ляр В. Етнічні відмінності в рівні освіти населення У раїни: за матеріалом перепис 2001 ро..................................................................................297
Шоста М. Відображення важливості творення
Києво-Р сь ої держави для національної льт ри
в с часній раїнсь ій освіті.......................................302
Баран В. Проблема етно енез
раїнсь о о
народ ш ільних і в зівсь их підр чни ах..........305
Зар дний Є. Три історичні джерела і три ідеальні
с ладові раїнства (ідея перша)...............................309
Лєбєдєва О. Проблема енези раїнсь о о народ
в раїнсь ій освіті ХХІ ст.........................................312
Данилю -К льчиць а О. Питання збереження
національної ідентичності р синів- раїнців східної
Словаччини..................................................................314
Наливай о С. Варшава: за ад ова назва польсь ої
столиці
світлі балто- раїнсь о-індоарійсь их
фа тів.............................................................................317

Розділ IX
УКРАЇНА І СВІТ
Івашина Н.У раїнсь а ш ола мистецтв Парижі .... 332
Коло ві м, присвячений 150-річчю з дня народження Івана Фран а в штаб- вартирі ЮНЕСКО........ 335

4

Сербін Б. Відмінності паради мі сприйняття раїнсь ої та австралійсь ої моделей оцін и я ості
навчання.......................................................................337
Семілет о В. Особливості навчально о процес в
раїнсь их ш олах США......................................... 342
Найден о Л. Ви ористання інноваційних методів
ал зі виховання молоді на ращих традиціях раїнсь о о народ .................................................... 344
Панова Л. Про розвито освіти раїнсь ою мовою
в м ніципальній системі м. Рибниці та районі........346
Пеєва І. Навчання раїнсь ої мови в Бол арії (По ляд з Варни)..................................................................... 350
Кашпіровсь а І. Аналіз стан освіти в раїнсь ій
діаспорі Канади за рез льтатами моніторин (ан ети
ан лійсь ою мовою).................................................. 351
Ключ овсь а І., Галь о О. У раїнсь а освіта зар біжжя я фа тор збереження етнонаціона льної
ідентичності....................................................................354
Чопи Ю. Проблеми і перспе тиви
раїнсь ої
ш оли в місті Мадриді ............................................ 360
Са аль Я. Державне сприяння збереженні освітньо льт рних потреб раїнців зар біжжя....... 361
Сербін С. “Привид Гол бовича витає в У раїні”.......364
Розмериця Ю. Істори и діаспори та їх внесо
державниць ий напрям раїнсь ої історіо рафії.......369
Резолюція Ш ільної Ради при УККА (США)............374

ПРЕЗЕНТАЦІЇ, РЕЦЕНЗІЇ
Для тих, хто прочитає цю ні альн збір ..........376
Федотова О. Інтеле т альніорбіти раїнознавства.....378
Плачинда С. За ва и до нової про рами 12-річної
ш оли...........................................................................380
Ж рнал “У раїнознавство”: по ажчи зміст номерів
1-4 за 2006 р. / Упорядни О.Ярошинсь ий.........383

