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У травні 2012 р. вийшов друком «Науковий
інструментарій українознавця» [1]. Презентація
видання відбулася 31 травня, у день відкриття
«Днів науки – 2012», в Національному науководослідному інституті українознавства та всесвітньої історії.
У важливому для розвитку українознавства
понятійно-термінологічному довіднику представлено статті 38 авторів, половина з яких нині
працює у ННДІУВІ. Значна частина авторів працювала в Інституті раніше у різний час. Серед
авторів – д.філол.н., проф., директор ННДІУВІ
П. Кононенко, д.і.н., проф. Т. Бевз, д.і.н., проф.
В. Борисенко, д.і.н., проф. О. Гомотюк, к.мист.,

с.н.с. Л. Горенко, к.і.н. М. Железняк, д.і.н.,
проф. О. Картунов, д.і.н., проф. М. Панчук,
д.і.н., проф. А. Пономарьов, д.і.н., проф. Ю. Римаренко, д.і.н., проф. О. Семашко, член-кор.
НАН України, д.і.н., проф. В. Солдатенко, к.і.н.
Ю. Фігурний, к.політ.н. М. Ходаківський, директор «Філії Гуцульщина» ННДІУВІ П. Шкрібляк,
д.геогр.н., проф. Б. Яценко.
У наукове наповнення довідника найбільший
внесок зробили співробітники відділу історикоправових та теоретико-методологічних проблем
українознавства: к.і.н., доц., завідувач відділу
Л. Токар (науковий редактор, керівник авторського колективу) є автором 26 і співавтором
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Тернопільського національного економічного
університету М.Нагірний поцікавився, чи був
присутнім чинник самоідентифікації при вступі українських вояків до лав хорватської армії у
1941 р., на що отримав відповідь, що такий чинник був визначальним протягом усього періоду
перебування оунівців у Незалежній Державі
Хорватія. Доктор історичних наук, професор
Л.Зашкільняк зауважив, що для висвітлення
обраної проблеми якомога повніше потрібно
звернутися до праць Ю.Киричука та Л. Онишко,
де порушується згадана тема.
З доповіді завідувача кафедри української
мови і літератури Загребського університету
(Республіка Хорватія) Є.Пащенка на тему «Особливості розвитку зарубіжної україністики на
прикладі Хорватії» слухачі, зокрема, дізналися, що співробітники очолюваної ним кафедри
готують до друку книгу про історію хорватської
україністики, а також серію книг про історичне
минуле України на хорватській мові, що в університетах Хорватії студіюється курс української культури для студентів-україністів, про
презентацію книги «Русалка Дністрова. Перша
книга українською мовою в Хорватії» (вийшла
у Загребі у 2011 р.), про що широко була поінформована українська діаспора.
Інші секційні доповіді стосувалися політичної історії Чехії, Словаччини, Росії, проблем
розбудови організаційної структури української діаспори, питань українсько-польських міждержавних відносин у світлі різнопланових чинників, історії національних меншин України.
На підсумковому пленарному засіданні професор, директор Інституту славістики Львівського національного університету ім. Івана Франка
В. Чорній зробив узагальнені висновки за результатами проведеного колоквіуму і зазначив,
що Інститут славістики готує колективну монографію, на сторінках якої буде детально висвітлено наукові досягнення українських істориківславістів, а також закликав молодих науковців
до співпраці у науковій сфері.
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фразеології, лінгвістичному аналізу різноманітних східнослов’янських виразів.
2. До літературознавчої секції увійшли 19
учасників, які виголосили доповіді, що стосувалися ролі української літератури у сербській
історіографії, тенденцій розвитку словацької
літератури, головних мотивів творчості чеських
письменників у Галичині, проблеми становлення словенської драматургії, питань подолання
стереотипів у польській та українській літературі. Крім того, значна частина доповідей базувалася на спробах аналізу основних етапів
літературної діяльності таких відомих діячів, як
В.Маревіч, В. Шимоборська, І. Франко, Я. Івашкевич, І. Шишманов, Г. Петрович, З. Каранович,
Г. Трибусон.
3. Під час засідання секції історії культури
було заслухано та обговорено 12 доповідей, присвячених порівнянню родинних обрядів білорусів та українців, історії культури болгар Півдня
України, характерним особливостям святкування головних польських народних свят, білорусько-українським відмінностям у народному
обряді заручин, невідомим біографіям визначних постатей в історії культури, українсько-польсько-російським взаємовпливам. Низка доповідей
висвітлювали специфіку українсько-сербських та
польсько-сербських книжкових зв’язків, демонстрували проблему визначення «свого» і «чужого» у середовищі хорватського населення.
4. У роботі історичної секції взяли участь 18
доповідачів, у тому числі й кандидат історичних
наук, науковий співробітник відділу всесвітньої
історії ННДІУВІ О.Іванченко, яка виступила з
темою «Діяльність представників Організації
Українських Націоналістів (ОУН(м)) в хорватських землях в роки Другої світової війни». Доповідачка зазначила, що на сьогодні є небагато відомостей про політичну діяльність крайових представників ОУН у хорватських землях,
тому актуальним є пошук, вивчення та науковий
аналіз їхньої ролі та результатів діяльності для
більш глибокої характеристики поставленої
проблеми як в українській, так і в хорватській
історичній науці. Доповідь викликала чимало запитань, а та кож доповнень. Так, доцент
кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету
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2 статей, д.і.н., проф. Я. Калакура є автором
18 статей, н.с. С. Губський, к.і.н. І. Краснодемська, м.н.с. В. Лазарєва, м.н.с. А. Санченко,
к.і.н. Д. Толочко є авторами ще понад 20 статей
довідника.
Працю рецензували д.і.н., проф. О.Рубльов
та д.філос.н., проф. В.Крисаченко, рекомендувала до друку вчена рада Інституту.
Довідник набув поліграфічного втілення завдяки злагодженій роботі співробітників інших
відділів. Літературне редагування довідника виконала О. Твердохліб, коректуру – І. Краснодемська, комп’ютерну верстку та оригінал-макет –
О. Мельниченко, дизайн обкладинки – Ю. Сіренко. Організаційне та технічне забезпечення видання здійснили О. Мельниченко та Ю. Фігурний.
Довідник «Науковий інструментарій українознавця» складається з передмови, двох розділів, що містять 115 авторських статей (розташованих за абеткою у кожному розділі), та «Змісту».
Стаття довідника зазвичай містить визначення
й тлумачення певного поняття та невеликий тематичний бібліографічний список праць.
Перший розділ – «У галузі історії та теорії
науки» – вміщує 30 статей, у чверті з них подано теоретичні аспекти саме українознавства:
«Зміст та структура українознавства», «Історіографія українознавства», «Історіософія українознавства», «Концентри українознавства»,
«Періодизація українознавства», «Теорія українознавства», «Українознавство».
Другий розділ – «У галузі методології та методики українознавчої науки» – вміщує 85 статей, у частині з яких представлено різні теоретичні аспекти українознавства, а також важливі
для українознавства поняття суспільних наук.
Серед українознавчих питань розглянуто такі:
«Бібліографія українознавства», «Джерела українознавства», «Диференціація й інтеграція в
українознавстві», «Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві», «Закономірності
українознавства», «Інтегративність українознавства», «Концепція українознавства», «Культура в
українознавстві», «Мета і завдання українознавства», «Методи українознавчих досліджень»,
«Методологія українознавства», «Об’єкт і предмет українознавства», «Принципи українознавства», «Проблема і тема в українознавстві»,
«Соціологія українознавства», «Українознавчі
центри», «Функції українознавства» тощо.
Виданню довідника передувала 20-річна робота наукового колективу ННДІУВІ в галузі теорії

і практики українознавства. Засади методологічного інструментарію українознавця в журналі
«Українознавство» висвітлював Я. Калакура1,
який визначив методологічний інструментарій
українознавця як «комплекс методологічних
принципів (правил) дослідницьких методів наукового пізнання та допоміжних або спеціальних засобів дослідження, які охоплюють новітні
інформаційні технології, обчислювальну та організаційну техніку» [2], і вважає, що оволодіння
методологічним інструментарієм та його комплексне застосування є вирішальним чинником
подальшого розвитку українознавства.
Значна частина статей українознавчого інструментарію, що увійшли до цього видання,
вже була оприлюднена раніше в журналі «Українознавство» (публікації про певні українознавчі
поняття П. Кононенка, Я. Калакури, Л. Токаря
та ін.)2, на веб-сторінці Інституту, де представлено (08.06.) 22 статті опублікованого довідника «Науковий інструментарій українознавця»3, у
понятійно-термінологічному словнику-довіднику «Україна – Етнос»4 та в інших працях. Розглянуті у довіднику аспекти українознавства
представлено також у проекті наукового енциклопедичного довідника «Українознавство»5,
укладання якого триває.
Ознайомитися з довідником можна у бібліотеці Інституту (вул. Ісаакяна, буд. 18). Праця буде
корисною науковцям і аспірантам, що здійснюють дослідження України й українців, учителям
і викладачам українознавчих навчальних курсів
у загальноосвітніх школах та вишах, студентам,
що слухають українознавчі навчальні курси, та
усім, хто цікавиться теорією й практикою наукового пізнання українства.
Науковий інструментарій українознавця, представлений у довіднику, потребує критичного
осмислення і засвоєння, а також подальшого
розвитку з метою його удосконалення.
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