
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

06.03.2018           № 187 
 
Про проведення Міського 
учнівського конкурсу 
з українознавства 
у 2017/2018 навчальному році 
 

На виконання Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року,  
з метою реалізації «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016–2020 роки», затвердженої Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 року № 580/2015 та популяризації серед учнівської молоді 
досягнень українознавства, зміцнення українознавчих засад освітнього 
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, реалізації творчого 
потенціалу обдарованої молоді, формування в підростаючого покоління 
національно-державницького світогляду, громадянської та соціальної 
компетентностей, посилення патріотичного виховання 

 
Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити Порядок проведення Міського учнівського конкурсу  
з українознавства. 

2. Провести з 12 березня по 24 квітня 2018 року Міський учнівський конкурс 
з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва. 

3. Затвердити склад організаційного комітету та журі заключного етапу 
Міського учнівського конкурсу з українознавства. 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій: 

4.1. Забезпечити проведення районного етапу Міського учнівського 
конкурсу з українознавства до 10 квітня 2018 року. 

4.2. Подати звіти про результати проведення районного етапу Міського 
учнівського конкурсу з українознавства та заявки на участь учнів  
8-11 класів у заключному етапі конкурсу до Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 
до 18 квітня 2018 року. 



4.3. Забезпечити участь учнів 8-11 класів у заключному етапі Міського 
учнівського конкурсу з українознавства відповідно до поданих 
заявок. 

5. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.): 

5.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення заключного етапу 
Міського учнівського конкурсу з українознавства. 

5.2. Провести заключний етап Міського учнівського конкурсу 
з українознавства 24 квітня 2018 року. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
Департаменту Шкурову Т. І. 

 
 

Директор Департаменту       О. Фіданян 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від «06» ______03________ 2018 року № 187 

 
Порядок проведення 

Міського учнівського конкурсу з українознавства 
 

Загальні положення 
 

Міський конкурс з українознавства проводиться серед учнів 8-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів і спрямований на поглиблення знань 
школярів про Україну та українство, виховання в підростаючого покоління 
патріотизму, поваги до Української держави, історії та культури українського 
народу. 

Конкурс на всіх етапах проведення є очною формою змагань 
(передбачає письмове виконання конкурсних завдань). 

 
Мета та завдання Конкурсу 

 
Головною метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до пізнання 

України й українства в часопросторі, зміцнення українознавчих засад 
освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, формування 
національної свідомості, патріотизму та громадянської компетентності 
школярів. 

Завданнями Конкурсу є: 

– пропагування та популяризація сучасних досягнень українознавчої 
науки; 

– поглиблення в учнів знань про Україну та українство; 

– виявлення та розвиток творчого потенціалу учнівської молоді, сприяння 
самореалізації особистості; 

– виховання в підростаючого покоління любові до Батьківщини, поваги до 
Української держави, національної історії та культури; залучення 
учнівської молоді до духовних надбань українського народу; 

– формування національної самосвідомості як сутнісної основи прояву 
українознавства в життєдіяльності; 

– збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу учнів. 

 
Організація та проведення Конкурсу 

 
Організатором Міського учнівського конкурсу з українознавства є 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 



Конкурс проводиться у два етапи: районний – у березні-квітні та 
заключний – у квітні. 

У районному етапі Міського учнівського конкурсу з українознавства за 
власним бажанням можуть брати участь учні 8-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності. 

У заключному етапі Міського учнівського конкурсу з українознавства 
беруть участь учні, які стали переможцями районного етапу Конкурсу 
(посіли перші, другі та треті місця). 

Для проведення районного етапу Міського учнівського конкурсу з 
українознавства наказом районного управління освіти районної в місті Києві 
державної адміністрації створюються організаційний комітет та журі. 

До складу організаційного комітету районного етапу Конкурсу входять 
керівники загальноосвітніх навчальних закладів, освітніх установ та 
організацій, провідні науковці, досвідчені педагоги-практики, працівники 
вищих навчальних закладів, представники місцевих органів державної влади, 
громадських організацій. 

Організаційний комітет: 
– готує документацію для проведення районного етапу Конкурсу; 
– здійснює організаційну роботу з підготовки й проведення районного 

етапу Конкурсу; 
– визначає та забезпечує порядок проведення районного етапу Конкурсу, 

згідно із затвердженим Порядком проведення Міського учнівського 
конкурсу з українознавства; 

– за поданням журі ухвалює рішення щодо визначення та нагородження 
переможців районного етапу Конкурсу. 
Журі формується із фахівців у галузі українознавства, працівників 

освітніх установ та вищих навчальних закладів, досвідчених педагогів-
практиків. 

Журі готує завдання для проведення районного етапу Конкурсу, оцінює 
рівень і якість виконання учнівських конкурсних робіт, готує подання до 
оргкомітету щодо визначення та нагородження переможців, рекомендує 
учнів для участі в заключному етапі Конкурсу. 

Голова журі відповідає за об’єктивність оцінювання учнівських 
конкурсних робіт. 

Звіт про проведення районного етапу Конкурсу та заявки на участь учнів 
у заключному етапі Конкурсу оргкомітет районного етапу подає до Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Склад організаційного комітету та склад журі заключного етапу 
Міського учнівського конкурсу з українознавства затверджується наказом 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

До складу організаційного комітету та складу журі заключного етапу 
Міського конкурсу з українознавства можуть входити науковці в галузі 
українознавства, наукові та науково-педагогічні працівники вищих 
навчальних закладів, працівники освітніх установ та організацій, досвідчені 



педагоги-практики, представники місцевих органів державної влади, 
громадських організацій. 

Організаційний комітет: 
– визначає й забезпечує порядок проведення заключного етапу Міського 

учнівського конкурсу з українознавства згідно із затвердженим 
Порядком Міського учнівського конкурсу з українознавства; 

– здійснює організаційні заходи з підготовки й проведення заключного 
етапу Міського конкурсу; 

– за поданням журі ухвалює рішення щодо визначення та нагородження 
переможців заключного етапу Міського учнівського конкурсу з 
українознавства. 
Журі готує завдання для проведення заключного етапу Міського 

учнівського конкурсу з українознавства; оцінює рівень і якість виконання 
учнівських конкурсних робіт; готує подання до оргкомітету щодо визначення 
та нагородження переможців. 

Голова журі відповідає за об’єктивність оцінювання учнівських 
конкурсних робіт. 

 
Підбиття підсумків та нагородження переможців Конкурсу 

 
Переможці відповідних етапів Конкурсу визначаються в особистій 

першості. 
Результати проведення районного та заключного етапів Міського 

учнівського конкурсу з українознавства затверджуються відповідно наказом 
управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації та наказом 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Переможці районного та заключного етапів Міського учнівського 
конкурсу з українознавства нагороджуються відповідно грамотами 
(дипломами) управління освіти районної в м. Києві державної адміністрації 
та дипломами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) І, 
II, III ступенів у кількості, що не перевищує 50 % від загальної кількості 
учасників змагань у співвідношенні 1:2:3 відповідно. 

Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

 
 

Заступник директора Департаменту     Т. Шкурова 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від «06» _______03_________ 2018 року № 187 

 
Склад організаційного комітету 

заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства 
 

1. Войцехівський М. Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент – голова 

2. Беззуб Ю. В., старший викладач кафедри історичної та громадянської 
освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка – відповідальний секретар 

3. Колотій Л. П., методист науково-методичного центру координації 
методичної роботи та освітніх вимірювань Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Матвійчук О. Є., доцент кафедри історичної та громадянської освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

5. Свирська Т. І., завідувач науково-методичного центру гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

 
 
Заступник директора Департаменту     Т. Шкурова 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від «06» _______03________ 2018 року № 187 
 

Склад журі 
заключного етапу Міського учнівського конкурсу з українознавства 

 

1. Левітас Ф. Л., завідувач кафедри історичної та громадянської освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор – голова 

2. Дудар О. В., доцент кафедри історичної та громадянської освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук – заступник голови 

3. Адаменко В. А., учитель СШ № 193 Подільського району 

4. Галенко Ю. О., учитель СШ № 3 Подільського району 

5. Головай І. А., учитель Українського гуманітарного ліцею Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Печерського району 

6. Жилкіна О. В., учитель СЗШ № 36 імені С. П. Корольова Голосіївського 
району 

7. Зацаринна Н. П., учитель СЗШ № 27 Шевченківського району 

8. Калібовець С. М., учитель СЗШ № 219 Оболонського району 

9. Клименко Н. П., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних 
наук 

10. Коваль С. Й., учитель СШ № 159 Солом’янського району 

11. Кондратюк Л. О., учитель вечірньої (змінної) школи № 20 
Солом’янського району 

12. Костюченко О. В., учитель СЗШ № 226 Оболонського району 

13. Котлярова М. С., учитель СЗШ № 235 імені В. Чорновола 
Святошинського району 

14. Кравчук О. Ю., учитель СШ № 264 Деснянського району 

15. Кузьменко Т. М., учитель СШ № 317 Святошинського району 

16. Лавренчук Т. С., учитель СШ № 273 Голосіївського району 

17. Мінаєва І. С., учитель СШ № 73 Шевченківського району 

18. Паливода Т. В., учитель СШ № 250 Деснянського району 

19. Панченко З. П., учитель гімназії № 261 Дарницького району 



20. Петрощук Н. Р., старший викладач кафедри методики суспільно-
гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук 

21. Пікуль І. А., учитель СШ № 148 імені Івана Багряного Дніпровського 
району 

22. Поварчук Г. Я., учитель Печерської гімназії № 75 Печерського району 

23. Руденко Л. М., учитель Слов’янської гімназії Дарницького району 

24. Трухан О. Ф., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 

25. Цариценко Н. О., учитель СЗШ № 126 Дніпровського району 

 
 
Заступник директора Департаменту     Т. Шкурова 


