
11.01.2021 № 01-14/4 На № ______ від ____________ 

 

Керівникам місцевих органів  

управління освітою 

 

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

Керівникам закладів освіти  

обласного підпорядкування 

 

 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради» повідомляє, згідно з листом Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради  від 05.01.2021 р.  № 02-06/01 у 

квітні 2021 року заплановано проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої 

конференції учнівської молоді «Українська революція: уроки та перспективи». 

Просимо розглянути можливість участі у заході та проінформувати до 

05.02.2021 року завідувача методичного відділу Порубай Н.Ю. за телефоном: 

096-29-72-697 або електронною поштою: poltavatourcenter@gmail.com з темою 

повідомлення «Участь у конференції- Запоріжжя 2021». 

          Додаток на 6 арк. 

 

Директор                  (оригінал підписано)           (підписано) С. Комісар 

  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36014,  тел.: 641-601, 641-605  

E-mail: poltavatourcenter@gmail.com  http://poltavatourcenter.pl.ua  

UA 808201720344220001000063520 Держказначейська служба України, м. Київ в ГУДКСУ  

у Полтавській області  код ЗКПО  23277164 
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Від 05.01.2021 р.  № 02-06/01 

                                                                                                                     

Директорам обласних та  

Київського міського центрів  

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді,  

станцій юних туристів 

 

                                                                       

Відповідно до  п. 219 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік, затвердженого 

наказом МОН від 24.11.2020 № 1452,  та Положення про Всеукраїнську 

краєзнавчу акцію учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 

боротьби», 23-25 квітня 2021 року в м. Запоріжжя планується проведення 

Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Українська революція: уроки та перспективи».  

З метою  підготовки  краєзнавчо-дослідницьких робіт, за попереднім 

погодженням з Українським державним центром національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді,  надсилаємо проєкт 

Регламенту  конференції. 

За додатковою інформацією просимо звертатися до відділу краєзнавства і 

патріотичного виховання (завідувач відділу − Янущенко Дмитро Вікторович, 

068 489 9022). 

 

                                     

 

З повагою 

директор                                   Оригінал підписано                  Олександр  РОМАНЧУК 
 

 

 
Дмитро Янущенко 224 24 71 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

     «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І  

КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА ЕКСКУРСІЙ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

вул. Немировича-Данченка, 46-а, м. Запоріжжя, 69091, тел/факс (061)224-02-71, тел. 224-02-70, 224-

24-71 

 Е-mail: info_turcenter@ukr.net             Web: http://www.zoctkum.ucoz.ua                    Код ЄДРПОУ 

20508321 

 



ПОПЕРЕДНІЙ РЕГЛАМЕНТ 

Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Українська революція: уроки і перспективи»  

 

1. Загальні положення 

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Українська революція: уроки і перспективи» проводиться відповідно до  

пункту 219 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 № 1452, та 

Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» (далі – Конференція). 

Основною метою Конференції є громадянське виховання дітей та молоді 

на засадах історичної правди про боротьбу українського народу за державну 

незалежність та територіальну цілісність.  

Завданнями Конференції є:  

- вивчення подій, фактів, наслідків та здобутків Української революції, 

подвигів учасників Революції Гідності та українських воїнів у бойових діях на 

сході України; 

- сприяння науковим, краєзнавчим дослідженням державотворчих 

процесів; 

- формування ціннісних орієнтирів і почуття патріотизму у дітей та молоді 

на прикладах боротьби українського народу за самовизначення, соборність та 

державність України; 

- дослідження діяльності політичних, військових, громадських і духовних 

лідерів у боротьбі за волю України; 

- виховання в учнівської молоді поваги до народних традицій, 

національних цінностей українського народу; 

- сприяння формуванню взаємозацікавленої співпраці закладів освіти з 

громадськими організаціями, творчими об’єднаннями, місцевими громадами; 

- підтримка обдарованих юних краєзнавців, сприяння їх самореалізації, 

стимулювання їхньої творчої та пошукової діяльності. 

 

2. Строки та місце проведення конференції 

Конференція проводиться 23-25 квітня 2021 року у м. Запоріжжя.  

Реєстрація, проживання учасників буде організовано на турбазі 

«Дніпрянка» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Невського, 87-А. 

Остаточна інформація щодо форми проведення Конференції буде надана 

додатково. 

 

3. Організатори конференції 

Загальне керівництво підготовкою Конференції здійснюють Міністерство 

освіти і науки України та Департамент освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації. Безпосередня відповідальність за організацію та 

проведення зазначеного заходу покладається на Український державний центр 

національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 



молоді та комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

4. Учасники Конференції 

Учасниками Конференції є учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці (гуртківці) позашкільних закладів освіти, учні закладів професійно-

технічної освіти. 

Склад делегації – 1-5 учнів (вихованців), що є авторами робіт (1 доповідач 

на 1 роботу)  та 1 керівник делегації. 

 

5. Порядок проведення та програма Конференції 

Для участі в Конференції, учасники до 05 лютого 2021 року надсилають 

на електронну пошту відділу краєзнавства та патріотичного виховання 

комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

kray_zoctkum@ukr.net (з поміткою «Конференція 100 років») попередню 

заявку (форма – додаток 1) та текст тез доповіді (зразок – додаток 2). 

Мова тез – українська. Обсяг тексту – до 3 сторінок формату А4. Текст 

повинен бути набраний через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14, 

всі поля – 1,5 см. Звертаємо увагу: лапки мають бути такими – «», тире – , 

апостроф – ’. 

На першому рядку, з правого краю, вказується секція. Нижче, через рядок 

– по центру та великими літерами вказується назва тез. Через рядок – дані про 

виконавців (кегль – 12, курсивом, інтервал – 1 (прізвище, ім’я учнів, 

вихованців, клас, назва учнівського об’єднання (гуртка), заклад освіти, місто 

(село, ОТГ), область, дані про керівника роботи (прізвище, ім’я, по батькові 

повністю, посада, місце роботи)). Далі через рядок – текст тез. В кінці  

кеглем – 12  наводиться перелік використаних основних джерел (до 5). 

Під час Конференції, перед початком роботи секцій, доповідачі надають 

роботи краєзнавчих досліджень у відповідності до Положення Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» (повертається автору після закінчення роботи секцій). Доповідачам 

надається до 5 хвилин для виступу та 2-3 хв. для відповіді на запитання 

(дискусії). Передбачається можливість використання технічних засобів 

(проєктор) та наочності: світлини, слайди, відеофільми, аудіозаписи, карти, 

схеми, діаграми тощо. 

У доповіді розкривається актуальність та оригінальність теми, 

різноманітність та доцільність використаних джерел, методів пошуку та 

дослідження, обґрунтовується суспільно-корисне значення роботи, описуються 

результати пошукової діяльності, висвітлюються цікаві події, факти, 

біографічні, статистичні дані, аналіз успіхів та поразок українського народу у 

боротьбі за державну незалежність. 

 

 

6. Тематика роботи секцій 

Конференція передбачає роботу секцій у відповідності до тематичних 

напрямів краєзнавчих досліджень Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської 

mailto:kray_zoctkum@ukr.net


молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби»: 

1) «Українська революція – доба національного державотворення»; 

2) «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії 

Росії»; 

3) «Український національний визвольний рух 30-х рр. XX ст., періоду 

Другої світової війни та у повоєнні роки»; 

4) «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»; 

5) «Українська державність: від Революції на граніті до Революції Гідності»; 

6) «Усна історія Євромайдану та АТО/ООС» (робота секції передбачає 

доповіді учасників, що проводили свої дослідження з учасниками Євромайдану 

та бойових дій на сході України з використанням методу усної історії). 

Підсумки  роботи  Конференції підводяться у відповідних  секціях  та 

оголошуються на закритті заходу. 

 

7. Фінансування 

Організація та проведення конференції, екскурсійне та автобусне 

обслуговування здійснюються за рахунок коштів комунального закладу 

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради.  

Умови проживання будуть повідомлені додатково. 

Витрати на відрядження та харчування учасників делегації, проїзд 

учасників до місця проведення заходу та у зворотному напрямку здійснюються 

за рахунок організації, що відряджає. 

 

  



Додаток 1 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції 

учнівської молоді 

 «Українська революція: уроки і перспективи» 

_______________________________________ 
Область, район (місто, ОТГ), заклад освіти 

 

№

 

п

/

п 

Секція Доповідач 

(прізвище, 

ім’я)  

Заклад освіти 

(клас, творче 

об’єднання, 

гурток) 

ПІБ, посада 

керівника 

краєзнавчо-

пошукової 

роботи   

Тема доповіді 

краєзнавчо-

пошукової 

роботи 

      

      

 

Керівник делегації:______________________________ 

Контактний телефон, е-mail: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

Зразок оформлення тез 
 

Секція «Українська революція:  

доба національного державотворення» 

 

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

НА МЕЛІТОПОЛЬЩИНІ ЗА ДОБИ УЦР 

 
Бєлікова Валерія, учениця 11 класу Костянтинівське районне НВО №1«Таврія», вихованка 

гуртка «Історичне краєзнавство» КЗ «Центр туризму» ЗОР  

с. Констянтинівка Костянтинівської сільської громади, Запорізька область. 

Керівник: Горбова Ольга Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 

Костянтинівського районного НВО №1«Таврія», керівник гуртка «Історичне краєзнавство» 

КЗ «Центр туризму» ЗОР. 

 

Українська революція 1917-1921 років мала значний вплив на покоління 

українців. Підбурюванні подіями, вони боролися за українську державу. У наш 

час це є дуже актуальною проблемою, адже наразі постає питання щодо Криму 

та Сходу України, які шляхом підступної боротьби захоплені державою-

агресором. Народ повинен знати та шанувати своїх героїв та, надихаючись 

їхніми подвигами, продовжувати боротьбу українського народу за цілковиту 

незалежність та територіальну цілісність.  

………………………………………………………………………………… 

Найбільш відомими були ради, які створювалися безпосередньою 

демократією на місцях. У тому числі, 4 березня 1917 року така рада виникла у 

місті Мелітополь. Вибори були організовані прямо на мітингу. Перший склад 

ради – це були в більшості соціал-демократи [1, с. 45].   

………………………………………………………………………………… 
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