МКУ для студентів - 2010

Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства

для студентів та молодих учених – 2010

16 – 17 грудня 2010 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства
МОН України відбувся
ІІ М
і
жнародний
конкурс
з українознавства
для
студентів та молодих учених
.

Конкурс передбачав два етапи:
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I ЕТАП – заочний, до 8 листопада 2010 р.: підготовка науково-дослідної роботи з
проблематики конкурсу. До розгляду приймалися оригінальні дослідження, здійснені на
основі наукової українознавчої методології за одним із таких напрямів:

1. УКРАЇНОЗНАВЧА УРБАНІСТИКА (мовна картина сучасного українського міста;
екологія українського міста і передмість; сучасне етнокультурне урбаністичне
середовище України; історичні пам’ятки у духовій сфері українського міста; Україна в
урбаністичному мистецтві).

2. ІНДУСТРІАЛЬНА УКРАЇНА В УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.

3. ІНДУСТРІАЛЬНА vs СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА УКРАЇНА: АЛЬТЕРНАТИВИ,
ДИЛЕМИ
.

II ЕТАП – очний, 16 – 17 грудня 2010 р., м. Київ, ННДІУ:
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1. Захист попередньо прорецензованої науково-дослідної роботи .

2. Інтернет-олімпіада з українознавства.

3. Інтернет-олімпіада з української мови.
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4. Українознавчі майстер-класи за різними напрямами.
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На конкурс було подано 31 науково-дослідну роботу. За результатами рецензування
науково-дослідних робіт на очний тур конкурсу запрошено 27 учасників .

ПЕРЕМОЖЦЯМИ ІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
стали:
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Кривенкова
Руслана
магістрантка
міжнародних
відносин Юріївна,
другого року навчанняЗакарпатського
факультету
державного
університету
(м. Ужгород)
–
місце
;1

Лоцман
Олександрівна,
Національного
педагогічного
університету
аспірантка
імені
першого
М.П. Драгоманова
року навчання
(м. інституту
Київ) – мистецтв
місце Руслана
;2

Біт-Давід Мар’яна
Едуардівна,
Хмельницького
соціальних
комунікацій
(м. Черкаси)
Черкаського
–
студентка
національного
шостогоуніверситету
курсу ННІ української
Богдана
філології та
3імені
місце;

Климчук
Альона
Володимирівна,
студентка
другого
факультету
менеджменту У
манського
національного
університету
садівництва
(м. курсу
Умань)
– Національного
місце
.3
ПЕРЕМОЖЦЯМИ
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ
Зфакультету
УКРАЇНОЗНАВСТВА
стали:
Сцібан
Євгенович,
аспірант
першого
року
навчання
науково-дослідного
українознавства
(м. Київ)
–
місцеОлександр
;1
Висоцька
Тетяна
Вікторівна,
магістрантка
Криворізького
державного
педагогічного
університету
(м.
української
Кривий
Ріг)
філології
–магістерської
2
Скрипник
Олена
Анатоліївна,
магістрантка
першогого
програми
академія»
спеціальності
(м.
Київ)
–інституту
політологія
Національного
університету
року
навчання
«Києво-Могилянська
3 місце;
ПЕРЕМОЖЦЯМИ
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ
Здругого
УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ
стали:
Висоцька
Тетяна
Вікторівна,
магістрантка
Криворізького
державного
педагогічного
університету
факультету
(м.
української
Кривий
Ріг)
філології
–
1
місцеОлександр
;Кривенкова
Руслана
Юріївна,
магістрантка
міжнародних
відносин
року
навчання
факультету
державного
університету
(м.
Ужгород)
–першого
Закарпатського
2
місце
Нікітіна
Зорина
Ігорівна,
магістрантка
факультету
Київського
національного
університету
року
імені
навчання
Тараса
філософського
Шевченка
(м. Київ) –
;Сцібан
Євгенович,
аспірант
першого
року
навчання
науково-дослідного
інституту
українознавства
(м.
Київ)
–
Національного
3
місце
Слободян
Лілія
Олександрівна,
аспірантка
першого
року
навчання
Національного
.Фоторепортажі:
захист
попередньо
прорецензованої
науково-дослідної
роботи
;
вручення
нагород
переможцям
ІІ
студентів
та
молодих
учених
–
2010
Міжнародного
року
конкурсу
з
українознавства
. для
Людмила
Касян,
завідувач
відділу
філософії
освіти
та
освітніх
технологій
ННДІУ
Олена
Фєсік,
науковий
співробітник
відділу
фоторепортажі
Юрія Сіренка,
інноваційних
досліджень
ННДІУнаукового співробітника відділу
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