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НАКАЗ  
 

« 09  » березня 2023 р.                    Київ №   19 
 
 
Про організацію та проведення  
ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу  
з українознавства для учнів 8–11 класів закладів  
загальної середньої освіти 
 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.10.2022 
№ 1/11869-22 «Про організацію ХVІ Міжнародного конкурсу з 
українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти», 
наказу НДІУ від 11.10.2022 № 18 «Про організацію та проведення ХVІ 
Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів 
загальної середньої освіти», в межах і відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII (зі змінами та 
доповненнями), Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 з метою убезпечення учасників освітнього 
процесу – переможців І етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти 
 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести ІІ етап ХVІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 
8–11 класів закладів загальної середньої освіти з 10 по 20 березня 2023 р. в 
дистанційній формі. 
2. Затвердити склад журі ІІ етапу Конкурсу згідно з Додатком 1 до наказу. 
3. Провідним відділом у проведенні Конкурсу призначити відділ 
українознавства в науково-освітньому просторі. 
4. Відділу українознавства в науково-освітньому просторі й відділу 
інформаційного забезпечення та наукових комунікацій до 21 березня 2023 р. 
оприлюднити на сайті НДІУ наказ «Про визначення переможців Конкурсу». 



5. Відділу українознавства в науково-освітньому просторі й відділу 
інформаційного забезпечення та наукових комунікацій організувати 
підготовку та розсилку дипломів для переможців Конкурсу та подяк їхнім 
науковим керівникам до 15 квітня 2023 р. 
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
Голова журі Конкурсу, 
в.о. директора професор                                                       Василь ЧЕРНЕЦЬ



 
Додаток 1 
до наказу Науково-дослідного  
інституту українознавства 
від «   » березня 2023 р. №  

 
СКЛАД 

журі ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 
класів закладів загальної середньої освіти 

 
Голова журі: 
Чернець В. Г., доктор філософії, професор, в. о. директора НДІУ МОН 
України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 
 
Заступники голови: 
Стадник М.М., доктор філософських наук, професор, заступник директора 
НДІУ; 
Газізова О. О., кандидат історичних наук, завідувачка відділу 
українознавства в науково-освітньому просторі. 
 
Члени журі: 
Казакевич О. М., доктор історичних наук, завідувачка відділу української 
філології; 
Краснодемська І. Й., кандидат історичних наук, завідувачка відділу 
історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства; 
Крисаченко В.С., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу 
військово-патріотичного виховання; 
Настояща К. В., кандидат соціологічних наук, завідувачка відділу філософії 
та геополітики; 
Павко А. І., доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 
інформаційного забезпечення та наукових комунікацій; 
Фігурний Ю. С., кандидат історичних наук, завідувач відділу української 
етнології; 
Ятченко В. Ф., доктор філософських наук, професор, завідувач відділу 
культурології; 
Бойко С. М., кандидат філософських наук, провідна наукова співробітниця 
відділу українознавства в науково-освітньому просторі; 
Сорочук Л.В., кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця 
відділу українознавства в науково-освітньому просторі. 
 
Секретар журі: 
Кононенко А. М., науковий співробітник відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства. 
 
 




