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Викладання українознавства (варіативна складова
навчального плану) у 2008–2009 навчальних роках у
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за
програмами:
«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Українознавство 1–4 класи» (автори: Кононенко П.П.,
Присяжна Т. М.), рекомендовано Міністерством освіти і науки
України, лист № 1/ІІ3518 від 30.07.08;
«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Українознавство 5–12 класи» (автори: Кононенко П.П.,
Касян Л.Г., Семенюченко О.В.), рекомендовано
Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ3517 від
30.07.08.
Розроблено Програму виховання дітей дошкільного віку
«Українотворець» (автори: Кононенко П.П., Касян Л.Г.,
Семенюченко О.В.), яку рекомендовано Міністерством
освіти і науки України, лист № 1/ІІ3516 від 30.07.08. для
впровадження в дошкільні навчальні заклади.
Програми можна замовити в Українському агентстві
інформації та друку «Рада» (03148, м. Київ48, вул.
Сосніних, 3; тел./факс (044) 2736794).

З приводу

замовлення звертатися за тел./факс (044) 2736794.
Кошти

переказувати

на

розрахунковий

рахунок

2600212898001 в АБ «Київська Русь» МФО 319092, код ЄДРПОУ
30784009.
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СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО
видатного кобзаря і лірника,зберігача споконвічних традицій
українського народу, лауреата Національної премії України
ім.Т.Г.Шевченка – Василя НЕЧЕПУ з присвоєнням
почесного звання Народний артист України.
Вперше в історії Україні пошановано високою відзнакою кобзаря, лірника,
культурно%громадського діяча й українознавця. Відродження саме націо%
нальних традицій – справа усього життя В.Нечепи.
Понад 20 років Ви мандруєте світом з кобзою і лірою, представляючи
українське кобзарське мистецтво. Ваш голос звучав на всіх континентах, а
спів полонив серця слухачів понад 30 країн.
Всі роки діяльності Науково%дослідного інституту українознавства Ви гідно несете
високе покликання – зберігати, примножувати та передавати у спадок справжні
духовні цінності, народні й професійні кобзарські традиції Матері%України.
Ваша діяльність – робить вагомий внесок у справу розбудови сучасної
Української держави, підняття її міжнародного авторитету. А Ваша плідна
праця спільно з колективом інституту є могутнім чинником для єднання сві%
тового українства.
Бажаємо Вам енергії та натхнення у служінні українському народові !
Нехай вознесуться Ваші мрії і надії до висот здійснення !
Нехай світло високого духу українця окрилить Ваші справи і починання !
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ЩИРО ВІТАЄМО
доктора історичних наук, професора,
Заслуженого діяча науки і техніки, провідного співробітника відділу
національної культури Валентину БОРИСЕНКО з високою державною
нагородою – Орденом княгині Ольги!
Подвижницька діяльність та дослідження Валентини Кирилівни – це ваго%
мий особистий вклад у справу відновлення історичної правди про Голодомор
в Україні в 1932–33 рр. Збирати усні свідчення про голодомор 1932–1933
років Валентина Кирилівна почала в 1994 році. Записала тоді чимало
спогадів очевидців цієї трагедії у Поліському районі Київської області, який
належить до 2%ї зони радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
За матеріалами усних свідчень виступала на Міжнародних симпозіумах
(Київ, 2005) та опублікувала статтю «la famine en Ukraine (1932–1933)» у
французькому журналі «Ethologie francaise» ( Parise, 2004, 2). На основі зібра%
них особисто В.К. Борисенко свідчень створено документальний фільм «Жи%
ти заборонено» 2005 р., автор сценарію і режисер Віктор Підлісний. Вона є
автором книжки «Свіча пам’яті. Усна історія про геноцид українців у 1932–
1933 роках», брошури «Україна пам’ятає – світ визнає», перекладеною фран%
цузькою, англійською, чеською, єврейською, словацькою, польською мовами;
учасником авторського колективу «Національної книги пам’яті жертв
Голодомору 1932–1933 років в Україні, місто Київ». Успішне зусилля україн%
ських дипломатів, спрямоване на міжнародне визнання цієї трагедії україн%
ської нації у світі відбувалося за її участю.
Ваш важкий і благородний труд, шановна Валентино Кирилівно, по
дослідженню Голодомору як геноциду в Україні достойно оцінений!
Щиро бажаємо Вам доброго здоров’я та подальших успіхів
в царині українознавства!
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