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Бондар В.В. 

 

Шановна Валентино Володимирівно! 

 

 Висловлюємо Вам вдячність за організацію участі учнів Вашого навчального 

закладу у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному 

вихованню учнівської молоді, її залученню до пізнання України через 

дослідження актуальних тем сучасності, кристалізації національного 

самовизначення українців в умовах захисту Батьківщини. 

Просимо відзначити:  

Заболотну Ірину В’ячеславівну, ученицю 9 класу, Заболотну Дар’ю 

В’ячеславівну, ученицю 7 класу, за перемогу в номінації «Глибоке знання 

культурної спадщини українців» у Х Міжнародному конкурсі з українознавства 

для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та керівників їх 

науково-дослідної роботи Грудко Катерину Іванівну, вчителя української мови 

та літератури, Грудко Ольгу Іванівну, вчителя української мови та літератури; 

Холостенко Марію Григорівну, ученицю 8 класу, за перемогу в номінації 

«Глибоке вивчення українського мовно-культурного пограниччя» у 

Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та керівників її науково-дослідної роботи 

Думітрашко Любов Євгенівну, вчителя української мови та літератури, Сирбу 

Мар’яну Федосіївну, вчителя української мови та літератури. 
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Сподіваємось на подальшу підтримку освітніх ініціатив та проектів 

національно-патріотичного виховання молодого покоління закордонних 

українців.  

Дослідження сучасних методологічних пріоритетів збереження української 

ідентичності в діаспорі через освітнє середовище є вкрай актуальним для 

розвитку та реформування української системи освіти, поширення досвіду 

окремих етнічних груп українців, підтримку українського шкільництва за 

кордоном та створення позитивного іміджу української держави у світі. 

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України № 989 від 17 серпня 

2016 року «Про затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки 

закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки» 

завданнями Науково-дослідного інституту українознавства є розробка програми 

та навчальних матеріалів курсу «Українознавство» для суботніх та недільних 

шкіл та організація курсів підвищення кваліфікації для вчителів курсу 

«Українознавство» (дистанційна форма) 

 Просимо Вас надати інформацію щодо програм українознавчого 

спрямування за якими працює Ваш навчальний заклад.  

 Надішліть на електронну скриньку НДІУ ndiukr@gmail.com  до 01 серпня 

2017 р. Ваші рекомендації та побажання щодо змістового наповнення курсу 

«Українознавства», враховуючи особливості Вашого регіону та країни 

проживання. 

 

 

З повагою,  

Голова оргкомітету  

Х Міжнародного  

конкурсу з українознавства, 

директор                                                                                            Б.М. Галайко 
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Від 05.06.2017 р. № 443                     

Директорові ДУ«Комплекс 

«Дитячий садок-школа-гімназія 

№47» м. Астана, Республіка 

Казахстан 

Тодераш О. Є. 
 

Шановна Ольго Євгеніївно! 
 

 Висловлюємо Вам вдячність за організацію участі учнів Вашого навчального 

закладу у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному 

вихованню учнівської молоді, її залученню до пізнання України через дослідження 

актуальних тем сучасності, кристалізації національного самовизначення українців 

в умовах захисту Батьківщини. 

Просимо відзначити:  

Щербанюк Олену Ярославівну, ученицю 7 класу, за перемогу в номінації 

«Популяризація українознавства за межами України» у Х Міжнародному 

конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та керівника її науково-дослідної роботи Глущенко Наталію 

Владиславівну, вчителя початкових класів, вчителя української мови; 

Шмідт Юлію за перемогу в номінації «Популяризація українознавства за 

межами України» у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Сподіваємось на подальшу підтримку освітніх ініціатив та проектів 

національно-патріотичного виховання молодого покоління закордонних українців.  

Дослідження сучасних методологічних пріоритетів збереження української 

ідентичності в діаспорі через освітнє середовище є вкрай актуальним для розвитку 

та реформування української системи освіти, поширення досвіду окремих етнічних 

груп українців, підтримку українського шкільництва за кордоном та створення 

позитивного іміджу української держави у світі. 

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України № 989 від 17 серпня 

2016 року «Про затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки 

закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки» 

завданнями Науково-дослідного інституту українознавства є розробка програми та 
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навчальних матеріалів курсу «Українознавство» для суботніх та недільних шкіл та 

організація курсів підвищення кваліфікації для вчителів курсу «Українознавство» 

(дистанційна форма) 

 Просимо Вас надати інформацію щодо програм українознавчого 

спрямування за якими працює Ваш навчальний заклад.  

 Надішліть на електронну скриньку НДІУ ndiukr@gmail.com до 01 серпня 

2017 р. Ваші рекомендації та побажання щодо змістового наповнення курсу 

«Українознавства», враховуючи особливості Вашого регіону та країни 

проживання. 
 

 
 

 

 

З повагою,  

Голова оргкомітету  

Х Міжнародного  

конкурсу з українознавства, 

директор                                                                                            Б.М. Галайко 
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Від 05.06.2017 р. № 442                     

На №            від          

Директорові ЗУНЗ «Лідер» 

Мурсія. Іспанія (Міжнародна 

українська школа)  

Швиденко Т. В.  

 

Шановна Тетяно Віталіївно! 

 

 Висловлюємо Вам вдячність за організацію участі учнів Вашого навчального 

закладу у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному 

вихованню учнівської молоді, її залученню до пізнання України через 

дослідження актуальних тем сучасності, кристалізації національного 

самовизначення українців в умовах захисту Батьківщини. 

Просимо відзначити Ружицьку Мирославу, ученицю 11 класу за перемогу 

в номінації «За ґрунтовне дослідження української діаспори» у 

Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та керівника її науково-дослідної роботи 

Галашин І.М. 

Сподіваємось на подальшу підтримку освітніх ініціатив та проектів 

національно-патріотичного виховання молодого покоління закордонних 

українців.  

Дослідження сучасних методологічних пріоритетів збереження української 

ідентичності в діаспорі через освітнє середовище є вкрай актуальним для 

розвитку та реформування української системи освіти, поширення досвіду 

окремих етнічних груп українців, підтримку українського шкільництва за 

кордоном та створення позитивного іміджу української держави у світі. 

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України № 989 від 17 серпня 

2016 року «Про затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки 

закордонних українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки» 

завданнями Науково-дослідного інституту українознавства є розробка програми 

та навчальних матеріалів курсу «Українознавство» для суботніх та недільних 
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шкіл та організація курсів підвищення кваліфікації для вчителів курсу 

«Українознавство» (дистанційна форма) 

 Просимо Вас надати інформацію щодо програм українознавчого 

спрямування за якими працює Ваш навчальний заклад.  

 Надішліть на електронну скриньку НДІУ ndiukr@gmail.com до 01 серпня 

2017 р. Ваші рекомендації та побажання щодо змістового наповнення курсу 

«Українознавства», враховуючи особливості Вашого регіону та країни 

проживання. 

 

 

 

 

З повагою,  

Голова оргкомітету  

Х Міжнародного  

конкурсу з українознавства, 

директор                                                                                            Б.М. Галайко 
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