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НАКАЗ  
 

«17» листопада 2020 р.                                                                               № 27 
 
Про організацію та проведення  
ХІV 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 ХІV Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти» та 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 та з метою залучення учнівської 
молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-
пошукові форми, розвиток інтелектуального потенціалу школярів на засадах 
українознавства 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести ХІV Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 
класів закладів загальної середньої освіти з 25 по 27 березня 2021 року. 
2. Затвердити склад Оргкомітету Конкурсу згідно з Додатком 1 до наказу. 
3. Провідним відділом у проведенні Конкурсу призначити відділ освітніх 
технологій та популяризації українознавства. 
4. Для організації підготовки Конкурсу відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства розробити план заходів із залученням для 
його виконання співробітників Науково-дослідного інституту 
українознавства. 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор                                                                             С.С. Наливайко 
 
 



Додаток 1 
до наказу Науково-дослідного  
інституту українознавства 
від «17» листопада 2020 р. № 27 

 
СКЛАД 

організаційного комітету 
ХІV Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

закладів загальної середньої освіти 
Голова Оргкомітету: 
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 оргкомітету: 
 
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; 
Ренке Т. Л., завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових 
комунікацій; 
Фігурний Ю. С., кандидат історичних наук, завідувач відділу української 
етнології; 
Бойко С. М., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу 
освітніх технологій та популяризації українознавства; 
Кононенко А. М., науковий співробітник відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства; 
Сцібан О.Є., науковий співробітник відділу інформаційного забезпечення та 
наукових комунікацій; 
Потапенко Л.Г., головний бухгалтер НДІУ; 
Дорошенко І. В., завідувач відділу кадрів НДІУ; 
Мельниченко Л. М., завідувач канцелярії; 
Шалахін І. М., завідувач відділу МТЗ. 


