ЩОДЕННИК
Х Міжнародного конкурсу з українознавства
для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
30 березня 2017 року
Київський міський будинок учителя
(вул. Володимирська, 57)
900 – 1000

Зустріч гостей Міжнародного конкурсу з українознавства.
Реєстрація учасників (фойє Будинку вчителя).
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Урочисте відкриття Конкурсу.
Привітання учасників – кім. 207 (конференц-зал Будинку вчителя).
Виступи співорганізаторів та гостей Конкурсу.
1115 –1130 Фотографування (спільне фото біля сцени).
1130 –1230 Виконання письмової конкурсної роботи:
8 і 9 кл. – кім. 103, І поверх (лекційний зал Будинку вчителя),
10 і 11 кл. – кім. 108, І поверх (читальний зал Державної науковопедагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського).
1230 –1330 Обід для учнів (кафе «Олів’є», вул. Богдана Хмельницького, 16/22).
1330 –1400 Екскурсія в Музей Української революції 1917—1921
років (вул.Володимирська, 57) другий поверх.
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Виконання тестових завдань.
8 і 9 кл. – кім. 103
10 і 11 кл. – кім. 108
1330 –1500 Круглий стіл для педагогів на тему: «Як зберегти українознавче наповнення
у реформованій школі» (кім. 307, ІІІ поверх, молодіжний зал Будинку
вчителя).
1500 –1515 Перерва.
1530 –1645 Екскурсії:
8 кл. – Музей мистецтв Богдана і Варвари Ханенків
(вул. Терещенківська, 15–17).
Покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку.
9 кл. – екскурсія до Володимирського собору
(бульвар Тараса Шевченка, 20).
10 кл. – Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
(вул.Паньківська, 9).
Покладання квітів до пам’ятника М. Грушевському.
11 кл. – екскурсія до Софії Київської (вул. Володимирська, 24).
1645–1700 Від’їзд учасників до Дитячого оздоровчого табору (Дитячий оздоровчий табір
«Лідер», Пуща Водиця, вул. Юнкерова, 16).
Для учасників конкурсу буде замовлено автобус. Додатково маршрут: автобус № 30 від
метро Академмістечко до зупинки З-тя лінія (15-20 хв.), маршрутка № 226, 719 від метро
Нивки до зупинки З-тя лінія (20 хв.).
1740–1840 Поселення. Вечеря.

31 березня 2017 року
Науково-дослідний інститут українознавства
(вул. Ісаакяна, 18)
800 – 840 Переїзд конкурсантів від Дитячого оздоровчого табору до Науково-дослідного
інституту українознавства.
840 – 850 Зустріч учасників Конкурсу.
Кімнати для розміщення верхнього одягу та особистих речей:
8 і 9 кл. – кім. 103 (І поверх).
10 і 11 кл. – кім. 201 (ІІ поверх).
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Інструктаж для учасників Конкурсу
(ІV поверх, кім. 404, актова зала Інституту українознавства).
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Захист науково-дослідних робіт учасниками Конкурсу (по комісіях за
класами):
8 кл. – кім. 307 (ІІІ поверх).
9 кл. – кім. 206 (ІІ поверх).
10 кл. – кім. 404 (ІV поверх, актова зала Інституту українознавства).
11 кл. – кім. 110 (І поверх).
1130 – 1145 Перерва (коридор ІІІ-го поверху Інституту українознавства).
1145–1400 Захист науково-дослідних робіт учасниками Конкурсу (по комісіях за
класами):
8 кл. – кім. 307 (ІІІ поверх).
9 кл. – кім. 206 (ІІ поверх).
10 кл. – кім. 404 (ІV поверх, актова зала Інституту українознавства).
11 кл. – кім. 110 (І поверх).
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14 – 14 Обід (роздача гарячих обідів на І поверсі біля кім. 103). Потім учасники
розподіляються за кімнатами:
8–9 класи – кім. 103 на І поверсі,
10–11 клас – кім. 307 (вченого секретаря).
1445 – 1615 Кінолекторій для учасників Конкурсу.
кім. 404 (ІV поверх, актова зала Інституту українознавства).
1600 – 1630 Перерва (коридор ІІІ-го поверху Інституту українознавства).
1630 – 1800 Урочисте закриття Конкурсу: вручення дипломів, сертифікатів
(ІV поверх, кім. 404, актова зала Інституту українознавства).
Ознайомлення з виставкою, приуроченою до Дня пам’яті жертв політичних репресій
І поверх Науково-дослідного інституту українознавства
(Виставка містить фотодокументальні плакати, які були надані Національним
історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили» (генеральний директор
Біляшівський Б. Б.).
1200 – 1400 Екскурсія по виставці для педагогів
1445 – 1545 Екскурсія по виставці для учнів
1 квітня 2017 року
–
безкоштовна екскурсія по Києву на тему: «Центральна частина столиці
Русі-України в різні історичні епохи».
Місце початку екскурсії: НДІУ.
Місце завершення екскурсії: Старокиївська гора.
Мета екскурсії: ознайомити екскурсантів з центральною частиною сучасного Києва, а
також з історією центральної частини столиці у княжі та козацькі часи.
1200 – 1500 Екскурсія до Національного музею історії України.
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