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Керівникам органів управління освітою

Про проведення Всеукраїнської 
історико-краєзнавчої конференції 
учнівської молоді „Державотворчі 
процеси в Україні: через віки у 
XXI століття”

Відповідно до проекту Плану всеукраїнських і міжнародних 
туристсько-краєзнавчих заходів, плану роботи Черкаського обласного 
Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 
обласної ради на 2017 рік, у третій декаді березня 2017 року заплановано 
проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 
„Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття” (умови 
додаються).

Захід проводиться Українським державним центром туризму і 
краєзнавства учнівської молоді, управлінням освіти і науки Черкаської 
облдержадміністрації. Черкаським обласним Центром туризму, краєзнавства 
і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради.

Звертаємо увагу на доповнення до п.УІІ „Тематика роботи секцій”.
За більш детальною інформацією звертатись за телефоном.
(0472)63-14-89.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Турченюк 631489

http://www.guon.at.ua/
mailto:don_cherkasy@2upost.com
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Умови проведення 
Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді 

„Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття”

Тільки тим історія належить, 
Хто сьогодні бореться й живе 

В. Сгшоненко

І. Вступ

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді (далі

-  конференція) започатковується як важлива складова краєзнавчо- 

дослідницької діяльності позашкільних навчальних закладів туристсько- 

краєзнавчого напряму. Г оловним завданням процесу підготовки та 

проведення конференції є здобуття її учасниками знань про історичні події і 

факти, політичних, військових і духовних діячів державотворення на землях 

сучасної України та, у той же час, формування юними українцями 

аргументів-відповідей опонентам Української державності на сучасному 

етапі її розвитку.

Надзвичайно складно і жертовно, і все ж безупинно, український народ 

боровся заради великої, омріяної у віках мети -  створення незалежної, 

суверенної, соборної України. Тривалий процес державотворення приносив у 

життя нашого народу героїку звитяжних перемог, і тоді на окремих



територіях піднімалися могутні розвинені державні утворення, але і століття 

народних страждань і болі -  теж наша історія. Випалюючи вогнем і 

знишуючи мечем український народ та його самобутність, наші вороги з 

глибоких віків і в сьогоденні XXI століття намагалися позбавити нас права 

творити власну державу, розпоряджатися своєю долею на Богом даній рідній 

землі.

«Яка біда мене, яка чума косила! А сила знову розцвіла» -  у цих 

поетичних рядках П.Тичини наша біль і велич українського духу, віра у 

Здатність народу об'єднуватися для кращої долі.

Науково-краєзнавче дослідження історії державотворення на землях 

сучасної України дасть можливість юним краєзнавцям через локальні, 

регіональні, всеукраїнські та міжнародні події, що відбувалися на наших 

землях у різні часи, сформувати свої знання та зробити відповідні висновки 

для пошуку шляхів подолання теперішніх проблем щодо зміцнення 

Української держави, піднесення її авторитету та духовної складової 

державотворення.

II. Мета та завдання конференції 

Метою конференції є виховання юних громадян України на історичних 

зразках високої духовності, людської гідності і любові до України.

Завдання конференції витікають із мети та напрямів краєзнавчо- 

дослідницької роботи, а саме:

формування у підростаючого покоління поваги до історичного минулого 

свого народу;

дослідження та аналіз державотворчих процесів в Україні від 

Найдавніших часів до сьогодення;

вивчення особливостей державотворчих процесів в окремих регіонах 

України, розгортання національно-визвольних рухів як передумови 

становлення єдиної держави;



визначення впливу історичних постатей на процеси державотворення, 

їхньої ролі і місця у формуванні основ державності;

розкриття значення духовної і матеріальної культури як важливої 

складової української державності.

III. Терміни та місце проведення

Конференція проводиться щорічно у 3-й декаді березня на базі 

Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради за адресою; м. Черкаси, вул. Смілянська, 

100/1-А.

IV. Організатори конференції

Засновником конференції є управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації за підтримки та сприяння Міністерства 

освіти і науки України та Національної спілки краєзнавців України.

Безпосередня робота з організації та проведення зазначеного заходу 

покладається на Український державний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Черкаський 

обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради, обласні та Київську міську організації 

Національної спілки краєзнавців України.

Підготовкою та направленням делегацій на конференцію на.^ісцях 

займаються відповідно районні (міські) органи управління освітою 

Черкаської області,, обласні та Київський міський центри туризму і 

краєзнавства учнівської молоді за згодою та сприяння департаментів 

(управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних 

адміністрацій.



V. Учасники конференції

Учасниками конференції є учні загальноосвітніх навчальних закладів, 

вихованці (гуртківці) позашкільних навчальних закладів, з^іні 

професійно-технічних навчальних закладів.

Для участі у конференції організатори запрошують по одній делегації 

від районів (міст) Черкаської області, від областей України та м. Києва у 

складі 5-й осіб (4 учні та керівник). У наступні роки (після 2016 року) 

умови участі у зазначеному заході та кількісний склад делегації можуть 

корегуватися організаторами.

VI. Умови проведення

Учасники до 25 січня поточного року подають попередні 

анкети-заявки (додаток 1), тези у роздрукованому та електронному варіантах 

згідно з вимогами (додаток 2) за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. 

Смілянська, 100/1-А, Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді (email: centmm_tuii^@ukr.net).

Програма конференції передбачає пленарні засідання та роботу секцій. 

Для виступу учаснику буде надаватися до 7 хвилин і до З хвилин для 

відповідей на запитання учасників та членів журі конференції.

Організатори конференції залишають за собою право відбору надісланих 

робіт для їх участі у конференції.

VII. Тематика роботи секцій

Тематика роботи секцій відповідає загальній темі конференції та 

завданням, які ставлять перед нею організатори, а саме:

державотворчі процеси на території сучасної України від найдавніших 

часів до наших днів. Особливості боротьби українців проти поневолення і 

національно-визвольні рухи;

історичні постаті в процесі державотворення на українських землях, їх 

роль і місце у боротьбі за звільнення народу від гніту та зовнішніх посягань, 

внесок у формування основ державності;



культура як духовна складова пошуку шляхів самоідентифікації 

українського народу, становлення та розвитку державності на українських 

землях: зміст, форми та засоби духовної і матеріальної культури;

історико-краєзнавчі та природні туристсько-рекреаційні об’єкти 

України, пов’язані з подіями державотворення та історичними постатями.

VIII. Фінансування

Організація та проведення конференції, харчування учнів здійснюється 

за рахунок організаторів конференції.

Витрати на відрядження керівників делегацій, проїзд та проживання 

учнів проводяться за рахунок коштів організації, що відряджає.



Додаток 1
до Умов Всеукраїнської історико - 
краєзнавчої конференції учнівської 
молоді

Заявка

на участь у Всеукраїнській історнко-краєзнавчій 
конференції учнівської молоді 

„Державотворчі процеси в Україні; через віки у XXI століття”

№

з/п

П.І.Б., клас, 
назва 

навчального 
закладу, 

учнівського 
об’єднання

П.І.Б., місце 
роботи та 

посада 
керівника

Тема
роботи

Необхідні 
технічні 

засоби для 
доповіді

Контактні
телефони

(моб.,
стаціонар.),
електронна

адреса



Додаток 2
до Умов Всеукраїнської історико - 
краєзнавчої конференції учнівської 
молоді

Вимоги 
до написання тез та оформлення робіт

Тези подаються у форматах Microsoft Office Word. Назва файлу повинна 

відповідати прізвищу автора або назві учнівського об’єднання.

Мова робіт -  українська. Обсяг матеріалу -  до 4 сторінок тексту 

формату А4. Текст тез повинен бути набраний через 1 інтервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль -  12, поля -  2 см.

Назва тез друкується великими літерами по центру, кегль -  12. 

Праворуч, відразу після назви роботи, необхідно подати короткі відомості 

про її авторів (прізвище, ім’я, клас, назва навчального закладу, учнівського 

об’єднання, а також прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада 

керівника роботи).

В тезах розкривається актуальність та оригінальність теми, описуються 

результати пошуково-дослідницької роботи.

Мова виконання краєзнавчо-дослідницьких і науково -  дослідницьких 

робіт визначається Конституцією України, Законом України «Про засади 

державної мовної політики».

Кількість наданих матеріалів від районів (міст) Черкаської області,
, у

інших регіонів України до заочного етапу конференції необмежена.

На очний етап конференції запрошуються делегації від районів (міст) 

Черкаської області, інших регіонів України за викликом організаторів після 

підведення підсумків заочного етапу.

Краєзнавчо-дослідницькі роботи подаються до 10 лютого в 

друкованому вигляді та на електронних носіях інформації (документ 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman -  14 pt, інтервал -  1,5 у форматі 

RTF) обсягом до 20 друкованих сторінок. У додатку до роботи (обсягом до



10 сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, 

картографічний матеріал, вироби тощо розміром не менше ніж 10x15  см, а 

також відеоматеріали.

На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно- 

територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його 

підпорядкованість, тема краєзнавчо-дослідницької роботи та рік виконання.

На другій сторінці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові автора 

краєзнавчо-дослідницької роботи або назва колективу (пошукової групи, 

гуртка, творчого об’єднання); прізвища, імена, по батькові керівника або 

керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), 

місця їх роботи та номери телефонів; списки учасників із зазначенням місця 

їх навчання,

: На конкурс краєзнавчо-дослідницькйх робіт можуть бути подані 

роботи, виконані колективно (пошукова група, гурток, творче об’єднання) 

або індивідуально.


