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УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

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

 

 
НАКАЗ  

 
«06»  травня  2022 р.                                                                                       № 5 
 
Про визначення переможців 
ІІ Міжнародного конкурсу 
для вчителів закладів загальної  
середньої освіти України  
та освітніх установ української діаспори 
«Українознавчі пріоритети освітнього процесу» 
 

На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 р. № 286/2019 «Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання» та в рамках заходів, спрямованих на 
реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН 
України від 16 червня 2015 р. № 641), вимоги Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 
23 листопада 2011 р.) про українознавче спрямування всіх освітніх галузей, відповідно до 
положення «Про проведення Міжнародного конкурсу для вчителів закладів загальної 
середньої освіти України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі 
пріоритети освітнього процесу», затвердженого рішенням вченої ради Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України (протокол від 02.11.2021 р. № 7 ) та 
наказу «Про організацію та проведення Міжнародного конкурсу для вчителів закладів 
загальної середньої освіти України та освітніх установ української діаспори 
«Українознавчі пріоритети освітнього процесу» від 23 листопада 2021 року № 33  
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. За результатами рецензування конкурсних робіт учителів та підсумками 
роботи журі Конкурсу визначити серед учасників ІІ Міжнародного конкурсу 
для вчителів закладів загальної середньої освіти України та освітніх установ 
української діаспори «Українознавчі пріоритети освітнього процесу» 
переможців у номінаціях: 

1.1. Авторський навчальний урок з курсу за вибором «Українознавство» 
для вчителів початкової школи (Додаток 1 на 5 арк.). 

1.2. Авторський навчальний урок з курсу за вибором «Українознавство» 
для вчителів базової загальної середньої школи (5–9 класи) 
(Додаток 2 на 11 арк.). 
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1.3. Авторський навчальний урок з курсу за вибором «Українознавство» 
для вчителів повної загальної середньої освіти (10–11 класи) 
(Додаток 3 на 3 арк.). 

1.4. Авторський розвивальний навчальний урок на українознавчій 
основі для початкової школи (Додаток 4 на 2 арк.). 

1.5. Авторський розвивальний навчальний урок на українознавчій 
основі для базової загальної середньої школи (5–9 класи) 
(Додаток 5 на 4 арк.). 

1.6. Авторський розвивальний навчальний урок на українознавчій 
основі для повної загальної середньої освіти (10–11 класи) 
(Додаток 6 на 1 арк.). 

1.7. Авторська розробка виховного українознавчого заходу для вчителів 
початкової школи (Додаток 7 на 7 арк.). 

1.8. Авторська розробка виховного українознавчого заходу для базової 
загальної середньої школи (5–9 класи) (Додаток 8 на 8 арк.). 

1.9. Авторська розробка виховного українознавчого заходу для повної 
загальної середньої освіти (10–11 класи) (Додаток 9 на 3 арк.). 

2. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства, відділу 
інформаційного забезпечення та наукових комунікацій, помічниці директора 
Богданович Г. О. підготувати дипломи для переможців Конкурсу до 01 
червня 2022 р. 
3. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства, 
помічниці директора Богданович Г. О. здійснити розсилку дипломів до 
05 червня 2022 р. 
4. Контроль за виконання наказу покладаю на себе. 
 
 
 
 
Голова журі Конкурсу, 
директор                                                                                 Сергій Наливайко 
 
 
 

 


