МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69
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На №____________ в ід _______________
Департаменти (управління)
освіти і науки обласних,
Київської міської державних
адміністрацій
Обласні інститути
післядипломної педагогічної
освіти
Про організацію
XI Міжнародного конкурсу з
українознавства для учнів 8-11
класів загальноосвітніх навчальних
закладів

Відповідно до Правил проведення Міжнародного конкурсу з
українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013
№1228, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 за
№ 1567/24099, у 2017/2018 навчальному році з 29 по 31 березня 2018 року в
м. Києві на базі Науково-дослідного інституту українознавства відбудеться
XI Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів ( далі-Конкурс).
Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до наукових
досліджень феноменів України та українства в сучасних націотворчих,
соціально-економічних та етнокультурних процесах через індивідуальнопошукову діяльність, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати і
критично оцінювати важливі та доленосні історичні факти, що пов’язані із
самоствердженням і розвитком української нації та Української держави.
Конкурс є однією із форм реалізації Концепції Нової української школи
та Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Участь у
науково-освітньому проекті сприятиме виробленню учнями ціннісносмислових (мовних, національних, громадянських) та загальнокультурних
компетентностей.

Конкурс сприятиме вихованню соціально зрілої особистості, здатної
зберігати та виявляти національну ідентичність через визначення ціннісних
пріоритетів, дослідження своєї історії, традицій, мовні та культурні практики,
вироблення патріотичної мотивації поведінки молоді у кризових умовах.
Конкурс проходитиме в два етапи:
I етап (заочний) - до 1 березня 2018 року;
II етап (очний, м. Київ) - з 29 по 31 березня 2018 року.
Список учасників II етапу Конкурсу буде висвітлено на сайті Науководослідного інституту українознавства за результатами рецензування науководослідних робіт 16 березня 2018 року.
Переможці Конкурсу будуть визначені ЗО березня 2018 року.
Інформація про призерів Конкурсу буде розміщена на сайті Інституту
українознавства та розіслана на Департаменти (управління) освіти і науки й
директорам загальноосвітніх навчальних закладів.
Правила проведення конкурсу, приклади конкурсних письмових завдань
з українознавства попередніх років, методичні рекомендації щодо виконання
та захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з
українознавства висвітлені в мережі Інтернет на сайті Науково-дослідного
інституту українознавства в рубрикаторі «Міжнародний конкурс» у розділі
«Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів»:
1іЦр://ішбіиуі.ог£.иа/іпбех.рЬр/сотропеп<УсопіепР'аг1:іс1е/102-2009-08-31-13-5549/1302-2010-03-1 1-13-09-11. Телефон оргкомітету: (044) 236 01 02; або етаіі: икгзШбу.копкиг5@£таі1.сот.
З організаційних питань проведення конкурсу необхідно звертатися до
Бойко Світлани Миколаївни, старшого наукового співробітника відділу
освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідного
інституту українознавства (044) 236 01 02), головного спеціаліста МОН
Котусенко Олени Юріївни (044) 481 47 59).
Крім того, детальну інформацію про умови Конкурсу висвітлено в
листі, що додається.
Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників
навчальних закладів, учителів та учнів.
Додаток на 2 аркушах.

Директор департаменту

Котусенко 481 47 59
Бойко 236 01 02
\

Додаток до листа ДЗСДО
№

а?

^

2017

Умови участі в Конкурсі
До участі в Конкурсі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів шкіл та форм власності України, учнівська
молодь інших держав.
Конкурс передбачає написання учасником (учасниками) науководослідної роботи українознавчого спрямування за одним із таких напрямів:
українська державність у XX - XXI ст.: боротьба за українську
незалежність та міжнародне визнання;
дослідження самобутності української мови, освіти, науки, природи,
історії як питання збереження національної ідентичності у
глобалізованому світі;
репрезентації національної пам'яті: події, постаті, місця;
етнорегіональна своєрідність України та українців;
українці в світовій культурі: особистості, винаходи та мистецькі
здобутки, які вразили світ;
збереження пам’яток української культурної спадщини.
Конкурс проводиться в два етапи:
І етап (заочний)-до 1 березня 2018 року;
її етап (очний, м. Київ) - з 29 по 31 березня 2018 року.
I етап (заочний) Конкурсу передбачає написання науково-дослідних
робіт. Завершені напрацювання учнів мають відображати самостійний
творчо-пошуковий доробок, заснований на оригінальних джерелах. Учасники
Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми,
розроблені статистичні таблиці.
II етап (очний) Конкурсу передбачає виконання письмових
конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин)
та виконання тестів з українознавства.
Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до 1 березня 2018 р.
електронний та паперовий варіанти науково-дослідної роботи, оформленої
відповідно до вимог, заявку-анкету учасника Конкурсу за адресою: Науководослідний інститут українознавства, к. ЗОЇ (відділ освітніх технологій та
популяризації українознавства), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.
Е-таі1: икгзШбу.копкиг5@£таі1.сот
Тема науково-дослідної роботи учасника (учасниці) не має дублювати
назву напрямку дослідження.
Методичні рекомендації для вчителів і учнів щодо написання та
захисту науково-дослідних робіт розміщено на сайті Науково-дослідного
інституту
українознавства
(електронний
ресурс:
1іЦр://гшс1іиуі.оге.иа/ітаее5/зІогіе5/201б/копкигз/гекот-ус1і.рсЗк
ЬЦрУ/ппбіиуі.огд.иа/ітааез/зїогіез^ОІб/копкигз/гекош-исЬ.рсІк
КЦр^/гщсІіцуі.огд.иа/іпбех.рІїр/сотропеЩ/сопіепіУаїТісІе/102-2009-08-31-13-5549/1478-201 1-02-03-12-56-19).

