


Нам пора для України жить.
I. Франко. Не пора

Георгій Філіпчук

НАЦІОНАЛЬНА
ІДЕНТИЧНІСТЬ:

культурно-освітній вимір

Чернівці
Видавництво «Друк Арт» 

2016



УДК 37.035.6(477)
ББК 74.04(4УКР)+63.52(4УКР) 

Ф53

Рекомендовано до друку: вченою радою Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України (протокол № 8 від 6.09.2016 р.); 

Центральним правлінням Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Тараса Шевченка (протокол № 29 від 13.07.2016 р.)

Рецензенти;
Валентин Рибалка – доктор психологічних наук, професор, голов

ний наук, спікров. відділу професіології та психолого-педагогічної діагно
стики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

Світлана Коновець – доктор педагогічних наук, професор, старший 
наук, співроб. лабораторії громадянського та морального виховання 
Інституту проблем виховання НАПН України,

Тамара Марусик – доктор історичних наук, професор, проректор 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Філіпчук Г.
Ф53          Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : моно

графія / Георгій Філіпчук. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 304 с. 
ІSBN 978-617-7172-77-1
У монографії висвітлюються важливі проблеми націо-державотворчих 

процесів, обґрунтовуються сутнісні завдання щодо реалізації головного 
пріоритету – виховання української нації. Провідне місце займає питання 
про роль національної культури та освіти у формуванні суспільної 
свідомості українців, акцентуючи особливу увагу на впровадження у 
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