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У збірнику уміщено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна 

українська нація: мова, історія, культура». Подано розвідки, в яких проаналізовано феномен українства 
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національну ідею і християнство, сучасні інтерпретації народної культури українців, колективну 
пам’ять і національну ідентичність, мову як основу безпеки української нації; визначено роль творчої 
інтелігенції України в період системних змін 1985 – 2015 рр.; запропоновано шляхи дослідження, 
збереження та популяризації культурно-мистецької спадщини України. 
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