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Керівникам органів управління 

освітою  
 

Керівникам закладів  

загальної середньої освіти  

обласного підпорядкування 
 

Директорам закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 
 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

 

Про проведення форуму  

національно-патріотичних  

та освітніх проєктів 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради» на 2022 рік у жовтні-листопаді 

ц.р. відбудеться форум національно-патріотичних та освітніх проєктів, 

започаткованих краєзнавчими об’єднаннями та музеями закладів освіти 

Полтавщини (далі  форум).  

Форум передбачає презентацію учасниками національно-патріотичних та 

освітніх проєктів за такими змістовими напрямами:  

- етнологічні; 

- історичні; 

- екологічні; 
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- патріотичні; 

- волонтерські; 

- музейні. 

Захід відбудеться у два етапи: 

- заочний: подання учасниками заявок на участь та опису проєкту 

(відповідно до рекомендацій Порядку проведення у пункті 5.2.)  до 24 жовтня 

2022 року; 

- очний: проведення відеоконференції із презентацією проєктів на 

платформі Google Meet (відповідно до рекомендацій Порядку проведення          

у пункті 5.3.)  9-10 листопада 2022 року.  

До участі у форумі запрошуються делегації (творчі об’єднання) у складі 1 

керівника та 3 дітей: учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти 

об’єднаних територіальних громад, учні (вихованці) закладів загальної 

середньої освіти обласного підпорядкування, вихованці (учні, слухачі) закладів 

позашкільної освіти, учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, активісти музеїв при закладах освіти. 

Захід відбудеться відповідно до Порядку проведення, що додається. 

Інформацію щодо участі у форумі можна отримати у Ярошенко Юлії 

Олександрівни, методиста, за телефонами: (0532) 64-16-07,  066-907-97-67,  

096-124-24-14. 

 

 

 

В. о. директора                       (підписано)         Андрій ПІВНЯК  
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Додаток 

до листа КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
26.09.2022 № 01-14/221 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

форуму національно-патріотичних та освітніх проєктів, започаткованих 

краєзнавчими об’єднаннями та музеями закладів освіти Полтавщини 

 

 

І. Загальні  положення 

1.1. Форум національно-патріотичних та освітніх проєктів, започаткованих 

краєзнавчими об’єднаннями та музеями закладів освіти Полтавщини (далі  форум), 

проводиться з метою визначення кращих практик проєктної діяльності у закладах 

освіти області, удосконалення змісту і засобів національно-патріотичного  

виховання підростаючого покоління.  

1.2. Основними завданнями форуму проєктів є: 

- залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошуково-

дослідницької, екскурсійної, музейної роботи; 

- поглиблення знань про історико-культурну спадщину народу, події та 

історичні постаті, що мали вплив на суспільні, політичні процеси та економічний 

розвиток краю чи України; 

- формування наукових основ і практичних навичок дослідження та 

збереження історико-культурної спадщини, вивчення стану природних об’єктів 

рідного краю, природоохоронної діяльності; 

- виховання у дітей та молоді патріотизму, формування національної 

свідомості; 

- сприяння подальшому розвитку краєзнавчої, пошуково-дослідницької, 

музейної, волонтерсько-благодійної роботи;  

- виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, бережливого ставлення 

до історії, духовної спадщини українського народу, природного довкілля, розвитку 

музейної справи у закладах освіти; 

- обмін досвідом роботи з проєктної діяльності. 

1.3. Форум проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

закладів освіти. 

1.4. Проєкти мають бути виконані державною мовою з дотриманням вимог 

сучасного українського правопису. 

1.5. Інформація про проведення форуму розміщується на офіційному сайті 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

 

ІІ. Організатор форуму 

Організаційне та методичне забезпечення проведення форуму здійснює 

Комунальний заклад «Полтавський  обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 
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ІІІ. Учасники  форуму  

До участі у форумі запрошуються делегації (творчі об’єднання) у складі 1 

керівника та 3 дітей: учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти об’єднаних 

територіальних громад, учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування, вихованці (учні, слухачі) закладів позашкільної освіти, 

учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, активісти музеїв 

при закладах освіти (далі – учасники форуму).  

 

IV. Терміни проведення 

Захід відбудеться у два етапи: 

- заочний: подання учасниками заявок на участь та опису проєкту (відповідно 

до рекомендацій у пункті 5.2.)  до 24 жовтня 2022 року; 

- очний: проведення відеоконференції із презентацією проєктів на платформі 

Google Meet (відповідно до рекомендацій у пункті 5.3.)  9-10 листопада 2022 року. 

 

V. Умови участі у форумі 

5.1. Форум передбачає презентацію учасниками національно-патріотичних та 

освітніх проєктів,  започаткованих краєзнавчими об’єднаннями та музеями закладів 

освіти Полтавщини, за такими змістовими напрямами:  

- етнологічні; 

- історичні; 

- екологічні; 

- патріотичні; 

- волонтерські; 

- музейні. 

5.2. Для участі у заочному етапі форуму не пізніше 24 жовтня 2022 року 

учасники надають такі матеріали: 

5.2.1. Заявку на участь у гугл-форму https://cutt.us/forum_proiektiv.  

5.2.2. Опис проєкту за формою: 

1) титульний лист, де обов’язково вказати повну назву закладу 

освіти, його підпорядкування; напрям проєкту (згідно п. 5.1.); власну 

назву проєкту; авторів (засновників) проєкту; ПІБ, посада керівників; 

2) зміст опису; 

3) постановка проблеми та її актуальність; 

4) мета і завдання проєкту, цільова аудиторія; 

5) алгоритм діяльності та очікувані результати; 

6) тривалість та терміни проведення; 

7) короткий опис (у т.ч. зазначити шляхи реалізації, форми, методи, засоби 

тощо); 

8) результати проєкту та перспективи подальшої його реалізації; 

9) популяризація проєкту та його результатів. 

Опис проєкту завантажується до поданої гугл-форми у форматах *.doc, *.docx, 

*.pdf. Ім’я файлу має відповідати назві закладу освіти, наприклад «Пологівська 

гімназія», «Полтавська ЗОШ 34». 

Матеріали подаються в електронному форматі, естетично оформлені, набрані 

в текстовому редакторі WORD, формат – А4, шрифт – довільний, розмір шрифту 

(кегль) – 14, інтервал 1,5.  

https://cutt.us/forum_proiektiv
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Обсяг  до 7 сторінок, включно з ілюстраціями, фотографіями, малюнками, 

таблицями тощо.  

5.2.3. Оргкомітет проводить попередній розгляд описів проєктів і на підставі 

цього може визначати учасників очного етапу. 

5.3. За сприятливих умов проведення очного етапу форуму планується       

09-10 листопада 2022 року у форматі відеоконференції із презентацією проєктів на 

платформі Google Meet.  

5.3.1. Організатори розподіляють учасників за відповідними змістовими 

напрямами проєктів та складають програми виступів. 

5.3.2. Для участі в очному етапі учасникам завчасно на надані у реєстраційній 

формі електронні адреси будуть надіслані запрошення для приєднання до онлайн 

засідань та програми виступів.  

5.3.3. Під час презентації проєктів учасники, використовуючи  мультимедійні 

презентації, фотодобірки, ілюстрації та ін., розповідають про свої проєкти, їхні 

особливості та унікальності. 

Для виступу учасникам буде надано 5 хвилин, для відповідей на запитання 

керівників засідань та інших учасників – до 2 хвилин. Учасники матимуть 

можливість демонстрації екрану для показу презентації (світлин, слайдів, 

фотодобірки, ілюстрації та ін.). Звертаємо увагу, що для забезпечення ефективної 

роботи, презентація не повинна містити відео та аудіо матеріалів, анімації й активні 

посилання.  

 

VІ. Підведення підсумків та нагородження 

6.1. Підсумки форуму проводяться у відповідних змістових напрямах окремо.  

6.2. Всі учасники заходу отримують сертифікати про участь.   

6.3. Делегації (творчі об’єднання) та їхні керівники, які найкраще, на думку 

організаторів, представили свої проєкти,  відзначаються грамотами Комунального 

закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 
 

 

 

 

 

В.о. директора     (підписано)    Андрій ПІВНЯК 

 


