Київський міський учнівський конкурс з українознавства

У м. Києві відбувся ІІІ (заключний) етап міського учнівського конкурсу з українознавства

23 квітня 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка відбувся заключний етап традиційного міського
конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів, у якому взяли участь 140 учнів
столичних шкіл, гімназій та ліцеїв, які стали переможцями ІІ (районного) етапу.

Від Науково-дослідного інституту українознавства з метою обміну досвідом у проведенні
освітніх проектів з українознавства та напрацюванням подальших шляхів співпраці між
НДІ українознавства та ІППО ім. Б. Грінченка була присутня на ІІ (районному) етапі в
Голосіївському р-ні м. Києва та на ІІІ (заключному) етапі міського учнівського конкурсу з
українознавства старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та
популяризації українознавства, кандидат філософських наук С.М. Бойко.

Серед учнів 8–11 класів, які брали участь у конкурсних випробуваннях з українознавства
на останніх двох етапах (районний і міський), найактивнішими виявилися учні 9-х класів, а
найменшу кількість становили учні 11-х класів.

За правилами Конкурсу учасники мали виконати письмово 6 завдань, а саме: а)
визначити зображення на ілюстраціях та пояснити, що їх об’єднує; охарактеризувати
розвиток української державності та культури визначеної учнем доби; б) на підставі
уривку з творів української літератури або епістолярного матеріалу з’ясувати про яку
відому українську постать йде мова та в чому полягає її вплив на розвиток української
культури та мистецтва (значення в долі України); в) відредагувати словосполучення
(речення); г) визначити за поданою фотографією пам’ятку архітектури, час її створення
та подати стислу характеристику; д) установити відповідність між наведеними назвами
елементів української культури та їхніми визначеннями; е) охарактеризувати історичні
факти, явища, події на основі поданого уривку з твору Т. Шевченка.
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За результатами роботи журі у ІІ (районному) етапі конкурсу з українознавства в
Голосіївському районі отримали призові місця 19 учасників, серед яких виявилося лише 5
хлопців та 14 дівчат. Вони представляли 13 навчальних закладів району, серед яких курс
за вибором «Українознавство» викладається в 2014/2015 н.р. лише в спеціалізованій
школі № 273.

На підставі проведення ІІІ (заключного) етапу міського конкурсу з українознавства
представник оргкомітету Конкурсу, старший викладач кафедри методики
суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка Ю.В. Беззуб відзначив, що «з кожним
роком кількість охочих перевірити свої знання і творчий потенціал зростає. Багатолітній
досвід проведення Конкурсу засвідчив, що він став важливим засобом популяризації
серед школярів досягнень українознавчої науки, формування в дітей громадянськості,
національно-патріотичного та державницького світогляду, виховання поваги до історії й
культури українського народу».

Висловлюємо велику вдячність всім освітянам та науковцям, які долучились і
долучаються до впровадження українознавчих знань в освітній простір на високому рівні!
Бойко С.М., к.філос.н., старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та
популяризації українознавства НДІУ
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