
Додаток 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

01 листопада 2019 № 386 

 

Порядок проведення 

Х обласної краєзнавчої конференції  

учнівської молоді „Полтавщина – земля моя свята” 

 

Дата проведення: 19-21 листопада 2019 року 

Місце проведення: Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, Полтавський  юридичний коледж Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Полтавська державна 

сільськогосподарська дослідна станція імені Миколи Вавилова 
 

19 листопада 2019 року (вівторок) 

До 13.00 Заїзд та розміщення учасників конференції (Полтавський 

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді,             

вул. Нечуя-Левицького, 4) 

08.00-14.00 
Реєстрація учасників (Полтавський обласний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, вул. Нечуя-Левицького, 4)  

14.00-16.00 

Практикум: „Використання історико-культурних об’єктів та 

туристських рекреацій у формуванні змісту громадянського 

виховання учнівської молоді Полтавщини” 

 (Полтавська державна сільськогосподарська дослідна 

станція імені Миколи Вавилова вул. Шведська, 86)   

16.00-18.00 
Відвідування музеїв, історичних та культурних пам’яток міста 

Полтави 

20 листопада 2019 року (середа) 

Місце проведення: Полтавський  юридичний коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект 

Першотравневий, 14) 

10.00-11.00 

Відкриття конференції, привітання представників: 

- Полтавської обласної державної адміністрації 

- Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 Пленарне засідання: 

 
 

 

Виступ: Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді 

засобами туристсько-краєзнавчої діяльності в умовах 

позашкільного закладу освіти 

Комісар С.В., директор ПОЦТКУМ  
 

Виступ:Актуальні проблеми дослідження Української 

революції 1917-1921 років до 100-річчя відзначення події 

Бабенко Л.Л., доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г.Короленка  
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Виступ: Полтавщина за роки незалежності 

Пустовіт Т.П., заступник директора Державного архіву 

Полтавської області 
 

Виступ: Родовід Івана Котляревського 

Стороха Є.В., провідний науковий співробітник 

Полтавського літературно-меморіального музею імені  

І.П. Котляревського 

11.30-12.00 Обід 

12.00-16.00 Робота секційних засідань: історичного та археологічного 

краєзнавства, фольклору та етнографії, географічного та 

екологічного краєзнавства 

21 листопада 2019 року (четвер) 
 

Місце роботи: Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (вул. Нечуя-Левицького,4) 

08.00-08.30 Сніданок 

09.00-10.00 Закриття конференції, нагородження учасників  

Після 10.30 Від’їзд делегацій 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді     підписано Г. МАРЮХНО 

 

 
 


