
Заявка-анкета 

на участь у Міжнародному конкурсі  

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та  

освітніх установ української діаспори, 

який проходитиме з 15 жовтня 2017 року по 15 лютого 2018 року 

на базі Науково-дослідного інституту українознавства 

Міністерства освіти і науки України 
 

1. Прізвище, ім’я,  по батькові (повністю) ______________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

2. Вік ____________________________________________________________________ 

3. Посада _________________________________________________________________ 

4. Предмет, який Ви викладаєте ______________________________________________ 

5. Місце роботи ____________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________-

6. Педагогічний стаж роботи ________________________________________________ 

7. Звання _________________________________________________________________ 

8. Назва номінації, до якої належить авторський урок (з перелічених у Положенні про 

Конкурс) _________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

9. Електронна адреса _______________________________________________________ 

10. Телефон _______________________________________________________________ 

11. У різних країнах світу вивчають американознавство, китаєзнавство, полоністику 

(сукупність наук, предметом вивчення яких є польська мова, польська філологія, 

польська література та культура Польщі), японознавство, грузинознавство, 

росієзнавство тощо. Чи повинні українські школярі вивчати предмет українознавство? 

Якщо так, то чому? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Що саме, на Вашу думку, може зацікавити школярів на уроках (факультативах) з 

українознавства?___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Вкажіть Ваші побажання щодо змісту нових програм з курсу за вибором 

«Українознавство». ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся 

найчастіше, щоб надати уроку українознавчий зміст?____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



15. З якою метою, на Вашу думку, викладаються українознавчі предмети (українська 

мова і література, історія України, українська культура) в українських освітніх 

осередках за кордоном, включаючи суботні та недільні 

школи?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Які навчально-виховні заходи потрібно проводити в освітніх закладах України та 

за кордоном, щоб підняти рівень національної самосвідомості молодого покоління? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. Яку саме інформацію, на Вашу думку, мають більше висвітлювати в засобах 

масової інформації, щоб українці могли пишатися тим, що вони зробили для світової 

цивілізації та культури?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18. На яких цінностях варто сьогодні виховувати молоде покоління? _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Нові умови соціально-економічного розвитку та непроста політична ситуація в 

Україні, пов’язана з російсько-українською війною, вимагають по-новому 

організовувати процес навчання. Що, на Ваш погляд, потрібно змінити в українській 

системі освіти? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20. Чи беруть Ваші учні участь в українознавчих конкурсах, наукових проектах? 

Якщо так, то вкажіть в яких. ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Що, на Вашу думку, варто знати про Україну та український світ сучасному 

випускнику школи? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

22. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», я своїм 

підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання 

засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та 

використання) моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що 

вимагають обробки персональних даних 

._________________________________________________________________________ 
                                                                                    (підпис) 

 


