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«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 1–4 класи»
(автори: Кононенко П.П., Присяжна Т. М.), рекомендовано Міністерством освіти і науки України,
лист № 1/ІІ3518 від 30.07.08;
«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 5–12 класи»
(автори: Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.), рекомендовано Міністерством освіти
і науки України, лист № 1/ІІ3517 від 30.07.08.
Розроблено Програму виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори:
Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.), яку рекомендовано Міністерством освіти і
науки України, лист № 1/ІІ3516 від 30.07.08. для впровадження в дошкільні навчальні заклади.
Програми можна замовити в Українському агентстві інформації та друку «Рада» (03148,
м. Київ48, вул. Сосніних, 3; тел./факс (044) 2736794). З приводу замовлення звертатися
за тел./факс (044) 2736794.
Кошти переказувати на розрахунковий рахунок 2600212898001 в АБ «Київська Русь» МФО
319092, код ЄДРПОУ 30784009.
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ØÀÍÎÂÍ² ×ÈÒÀ×²!

Ïîâ³äîìëÿºìî Âàì,
ùî âèäàííþ «Óêðà¿íîçíàâñòâî»
ïðèñâîºíî ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 91509.
Æóðíàë âêëþ÷åíî äî «Êàòàëîãó âèäàíü
Óêðà¿íè» íà 2009 ð³ê.
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Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè óêðà¿íè
íàóêîâî-äîñë³äíèé ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
25 – 27 листопада 2009 р.
у Науководослідному інституті українознавства МОН України відбудеться
Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених.
Проблематика конкурсу:
óêðà¿íîçíàâñòâî õõ³ ñòîë³òòÿ: êîíöåïö³¿, øêîëè, íàïðÿìè
Конкурс передбачає два етапи:
I етап – заочний – до 15 жовтня 2009 р.: підготовка науково дослідної роботи з проблематики
конкурсу. За результатами рецензування надісланих конкурсних робіт буде визначено учасників очного
туру конкурсу.
II етап – очний – 25 – 27 листопада 2009 р., м. Київ: захист попередньо прорецензованої науково
дослідної роботи, Інтернет олімпіади з українознавства та української мови, українознавчі майстер
класи за різними напрямами.
Конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах. До участі в конкурсі
запрошуються студенти вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, магістранти, аспіранти,
молоді вчені з України та зарубіжжя.
Роботи потрібно надіслати до 15 жовтня 2009 р. за поштовим штемпелем на адресу:
Науково дослідний інститут українознавства МОН України,
відділ філософії освіти та освітніх технологій,
вул. Ісаакяна, 18, к. 301, м. Київ, 01135
Тел./факс 2360102
Вимоги до конкурсних досліджень:
1. До розгляду приймаються роботи, написані українською мовою (для учасників із за кордону
допускається виконання робіт англійською і російською мовами).
2. Титульні аркуші науково дослідних робіт, що подаються на конкурс, не повинні містити жодного
посилання на авторів роботи. Інформація про учасників конкурсу та наукових керівників робіт
наводиться у заявці анкеті.
3. Роботи приймаються в такому вигляді: машинопис (інтервал – 1,5), комп’ютерний набір (шрифт
Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5).
4. Обсяг науково дослідної роботи – 25 – 30 сторінок.
5. У кінці роботи обов’язково зазначаються використані джерела та перелік літератури.
6. Науково дослідна робота оцінюється за такими критеріями:
· оригінальність;
· актуальність;
· глибина розкриття теми;
· обґрунтованість висновків власного дослідження.
7. Схвалюється використання сучасних українознавчих праць (90 х років ХХ – початку ХХІ ст.);
посилання на матеріали сайту НДІУ (www.rius.kiev.ua), електронного фахового видання – журналу
«Українознавство» (www.ualogos.kiev.ua); підготовка презентаційних матеріалів, узагальнювальних
таблиць, схем, діаграм, фотографій для представлення результатів власного дослідження.
Роботи, які надійдуть несвоєчасно, не будуть відповідати тематиці конкурсу, оформлені з пору
шенням встановлених правил як щодо самої роботи, так і заявкианкети учасника, до участі в конкурсі
допускатися не будуть.
Оргкомітет
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