
Вітаємо переможців ХІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
серед учнів закордонних українських освітніх закладів 

 
У березні 2020 р. Науково-дослідний інститут українознавства 

Міністерства освіти і науки України провів ХІІІ Міжнародний конкурс з 
українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Мета Конкурсу – залучення учнівської молоді до наукових досліджень 
української історії та культури. Участь у Конкурсі сприяє кристалізації 
національного самовизначення учнів на основі пізнання України через 
індивідуальну дослідницько-пошукову роботу.  

Конкурс проводився відповідно до листа МОН України від 15.11.2019  
№ 1/9–711 «Про організацію ХІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти» та Правил 
проведення, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за 
№1567/24099.  

Журі Конкурсу серед 117 призерів відзначило високий рівень, 
актуальність і ґрунтовність 5 науково-дослідних проєктів учнів українських 
закладів освіти за кордоном.  

Дипломом за І місце нагороджені: 
Ванурiна Анастасiя, учениця Української школи «БАРВIНОК», 

м. Утрехт, Нідерланди, науковий керівник – Перелi Ірина Миколаївна (тема 
науково-дослідної роботи: «Історія та особливості формування української 
діаспори у Західній Європi, зокрема в Нідерландах»); 

Туман Анастасія, учениця 9 класу Муніципального освітнього закладу 
«Бендерська гімназія № 3 імені І.П. Котляревського» Придністровського 
регіону Республіки Молдова, науковий керівник – Сирбу Мар’яна Федосіївна 
(тема науково-дослідної роботи: «Скарбниця придністровської літератури: 
життєвий і творчий доробок Миколи Федоровича Коритника Скарбниця 
придністровської літератури: життєвий і творчий доробок Миколи 
Федоровича Коритника»). 

 
Дипломом за ІІ місце нагороджені: 
Халус Анастасія, учениця Української недільної школи «Рідне слово» 

м. Дюссельдорф, Німеччина, науковий керівник – Дунайчик Юлія Василівна 
(тема науково-дослідної роботи: «Українська державність у XX–XXI ст.: 
боротьба за українську незалежність та міжнародне визнання»); 

Чебан Софія, Чагін Данііл, учні 10 класу Комунальної державної 
установи «Комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія №47» м. Нур-Султан, 
Казахстан, науковий керівник – Глущенко Наталія Владиславівна (тема 



науково-дослідної роботи: «Збереження української ідентичності країнах 
свого проживання. Рідна школа: від витоків до наших днів»); 

Тітова Оксана, учениця 11 класу Муніципального освітнього закладу  
«Бендерська гімназія № 3 імені І.П. Котляревського» Придністровського 
регіону Республіки Молдова, наукові керівники – Боднар Валентина 
Володимирівна, Туман Олексій Михайлович, Діч Денис Вікторович (тема 
науково-дослідної роботи: «Школа-родина – центр української мови та 
культури за кордоном»). 

Щиро вітаємо переможців ХІІІ Міжнародного конкурсу з 
українознавства, дякуємо науковим керівникам і директорам українських 
закладів освіти за кордоном за плекання українськості підростаючого 
покоління в країнах проживання, впровадження українського освітнього 
простору та долучення до українознавчих проєктів!  

Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчих здобутків на шляху відкриття 
нових цікавих сторінок українського світу та майбутніх перемог! 
Сподіваємось на подальшу співпрацю та нові зустрічі! 

  
Голова журі Конкурсу, 
директор Сергій Наливайко 

 


