
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, тел. 236-01-28, ЄДРПОУ 39372167

НАКАЗ

« ІЗ  » лютого 2021 р. № ^

Про організацію та проведення 
II етапу XIV Міжнародного конкурсу 
з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.09.2020 
№ 1/9-531 «Про організацію XIV Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти», наказу НДІУ від
17.11.2020 р. № 27 «Про організацію та проведення XIV Міжнародного 
конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної 
середньої освіти, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17.02.2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України» задля дотримання карантину та обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19

НАКАЗУЮ:

1. Провести II етап XIV Міжнародного конкурсу з українознавства для 
учнів 8—11 класів закладів загальної середньої освіти з 17 по 27 березня 
2021 р. в заочній формі.

2. Затвердити склад журі II етапу Конкурсу згідно з Додатком 1 до наказу.
3. Провідним відділом у проведенні Конкурсу призначити відділ освітніх 

технологій та популяризації українознавства.
4. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства й відділу 

інформаційного забезпечення та наукових комунікацій до 01 квітня 2021 р. 
оприлюднити на сайті НДІУ наказ «Про визначення переможців Конкурсу».



5. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства із 
залученням співробітників Науково-дослідного інституту українознавства 
організувати підготовку та розсилку дипломів для переможців Конкурсу та 
подяк їхнім науковим керівникам до ЗО квітня 2021 р.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор С.С. Наливайко



Додаток 1
до наказу Науково-дослідного 
інституту українознавства 
від <<£3» лютого 2021 р. № %

СКЛАД
журі II етапу XIV Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 

класів закладів загальної середньої освіти
Голова журі:
Наливайко С.С., кандидат історичних наук, директор НДІУ.

Заступники голови:
Гай-Нижник П. П., доктор історичних наук, заступник директора НДІУ; 
Краснодемська І. Й., кандидат історичних наук, завідувач відділу історичних 
студій, в.о. вченого секретаря НДІУ;
Газізова О. О., кандидат історичних наук, завідувач відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства.

Члени журі:

Ворончук І. О., доктор історичних наук, завідувач відділу історичних пам’яток; 
Ціпко А. В., доктор філологічних наук, завідувач відділу української філології; 
Крисаченко В.С., доктор філософських наук, завідувач відділу військово- 
патріотичного виховання;
Самарський О.С., кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та 
геополітики;
Рейке Т. Л., завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових 
комунікацій;
Фігурний Ю. С., кандидат історичних наук, завідувач відділу української 
етнології;

Секретар журі:
Кононенко А. М., науковий співробітник відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства;


