
ЩОДЕННИК КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА – 2019  
 

28 БЕРЕЗНЯ (четвер)  
Київська міська державна адміністрація (КМДА) 

(м. Київ, вул. Хрещатик, 36) 
 

900 –1000       Зустріч гостей Міжнародного конкурсу з українознавства. 
Реєстрація учасників (ІІ поверх, біля Колонної зали). 

1000–1045  Урочисте відкриття Конкурсу. 
Привітання учасників (Колонна зала КМДА). 

1045–1100       Фотографування (спільне фото). Перерва. 
1100–1200  Виконання письмової роботи (Колонна зала КМДА). 
1200–1300     Обід (їдальня в КМДА, І поверх). 
1300–1600     Екскурсії: 

8 кл. – Музей історії Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7). 
9 кл. – Музей української революції 1917–1921 рр. 

(вул. Володимирська, 57, в приміщенні Київського міського 
будинку вчителя, ІІ поверх). 

10 кл. – Верховна Рада України (оглядова екскурсія). 
11 кл. – Верховна Ради України (оглядова екскурсія). 
 

1600–1700     Доїзд до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (НЕНЦ) (м. Київ, вул. Вишгородська, 19) для поселення.  

1700 –1800 Поселення в гуртожитку «Юннат» на території НЕНЦ. 
 
 

29 БЕРЕЗНЯ (п’ятниця) 
Науково-дослідний інститут українознавства (НДІУ) 

(м. Київ, вул. Ісаакяна, 18) 
 

900 – 930        Зустріч учасників Конкурсу. Кімнати для розміщення верхнього           
одягу та особистих речей: 

 8 кл. – кім. 214 (ІІ поверх). 
                    9 кл. – кім. 308 (ІІІ поверх, кім. вченого секретаря). 
                   10 кл. – кім. 103 (бібліотека Інституту українознавства). 
                   11 кл. – кім. 309 (ІІІ поверх). 

930 – 940    Інструктаж для учасників Конкурсу 
 (ІV поверх, кім. 404, актова зала Інституту українознавства).  

940 – 1130  Захист науково-дослідних робіт учасниками Конкурсу  
(по комісіях за класами): 

                      8 кл. – кім. 316 (ІІІ поверх),  
                      9 кл. – кім. 206 (ІІ поверх), 
                      10 кл. – кім. 307 (ІІІ поверх). 
                      11 кл. – кім. 404 (ІV поверх, актова зала Інституту українознавства). 

1130 – 1145  Кава-брейк (коридор ІІІ-го поверху Інституту українознавства). 
 
1145 – 1400      Захист науково-дослідних робіт учасниками Конкурсу  



  (по комісіях за класами): 
                      8 кл. – кім. 316 (ІІІ поверх),  
                      9 кл. – кім. 206 (ІІ поверх), 
                      10 кл. – кім. 307 (ІІІ поверх). 
                      11 кл. – кім. 404 (ІV поверх, актова зала Інституту українознавства). 

1400–1445     Обід  
                       (8 кл., 9 кл. – коридор ІІІ-го поверху НДІУ, 
                        10 кл., 11 кл. –  бібліотека НДІУ, І поверх НДІУ). 
1445 – 1615  Методологічний семінар для педагогів на тему: «Великий терор  

37–38 рр. в Україні: факти й дослідження та проблеми викладання». 
Виставка фотодокументів «Перерваний урок» (за співорганізації з 
Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили») 

       (коридор І поверху НДІУ) 
 

        Мета виставки: повернення викреслених з історії школи та 
педагогіки імен освітян, які були репресовані й страчені упродовж 
1937-1939 рр. у в'язницях НКВС та поховані на території таємної 
спецділянки у Биківнянському лісі. 

 

1445 – 1615   Кінолекторій для учасників Конкурсу 
 (показ документальної відеороботи про Харитину Пекарчук – жінку-воїна, 
яку було відзначено найзвитяжнішою нагородою в історії бойової слави Армії 
УНР.  

        Харитина Пекарчук (уроджена Тіна Ізбицька) – перша жінка, яка 
отримала українську державну нагороду в ХХ столітті. Етнічна полька, яка 
стала переконаною українкою, і кримчанка, яка зі зброєю в руках захищала 
незалежність Української Народної Республіки. 

Відео презентуватимуть співробітники інституту – кандидат 
історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платфоми Андрій 
Іванець та кандидат історичних наук, голова громадської організації 
«Експертний Корпус» Тетяна Швидченко. 

 

    (ІV поверх, кім. 404, актова зала НДІУ).  
1615 – 1630        Перерва. 
1630 – 1800  Урочисте закриття Конкурсу: вручення дипломів, сертифікатів  

      (ІV поверх, кім. 404, актова зала НДІУ).  
 

30 БЕРЕЗНЯ (субота) 
1000 – 1300   Екскурсія по Києву на тему: «Київ середньовічний та сучасний – один 

із провідних центрів православної церкви». Збір учасників в НДІУ 
(м. Київ, вул. Ісаакяна, 18). 

1300 – 1415      Екскурсія до Національного музею історії України  
                    (м. Київ, вул. Володимирська, 2). 
 

 


