
27.08.2019 № 01-14/288 На № ______ від ____________ 
 

Керівникам органів управління  

освітою райдержадміністрацій,  

виконкомів міських рад,  

об’єднаних територіальних громад 
 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 
 

Директорам закладів позашкільної  

освіти туристсько-краєзнавчого  

профілю  
 

Директорам закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 
 

  

  

Про регламент роботи Х обласної 

краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Полтавщина - земля моя свята» 

 

 

На виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Полтавської 

обласної ради 31.12.2017 №350, згідно з планом роботи на 2019 рік Департаменту 

освіти і науки обласної державної адміністрації Полтавським обласним центром 

туризму і краєзнавства учнівської молоді у листопаді 2019 року буде проведена            

Х обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Полтавщина – земля моя 

свята».  

До участі у конференції запрошуються кращі вихованці туристсько-

краєзнавчих гуртків, юні краєзнавці, члени пошукових загонів закладів загальної 

середньої і позашкільної освіти та закладів освіти обласного підпорядкування. 

Склад делегації від району (міста), об’єднаної територіальної громади – до                    

5 вихованців (учнів) та керівник.  

 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ  

І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

вул. Н.-Левицького, 4, м. Полтава, 36014,  тел/факс: 52-49-86, 50-23-66, 60-60-95  

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

р/р 35411025063520 ГУДКСУ у Полтавській області МФО 831019 код ЗКПО  23277164 

mailto:turcenter@mail.ru


Кожен учасник конференції може виступити в одній із запропонованих 

секцій: археологічного, історичного, географічного та екологічного краєзнавства, 

фольклору та етнографії. 

Для участі в конференції просимо до 15 жовтня 2019 року надіслати 

матеріали згідно з рекомендаціями (див. додаток 1) та попередні заявки 

встановленого зразка (див. додаток 2) на електронну  адресу Центру 

poltavatourcenter@gmail.com з темою повідомлення «Конференція-2019». 

За підсумками роботи секцій учасники заходу будуть нагороджені 

грамотами та дипломами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, а керівники делегацій – грамотами Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді.  

Кращі матеріали, що відповідають вимогам та надіслані не пізніше 

зазначеного терміну, увійдуть до збірника, який планується надрукувати до 

початку роботи конференції.   

Додаткову інформацію щодо участі у заході можна отримати за телефоном 

(0532) 60-60-95, 096-29-72-697 контактна особа –  Порубай Наталія Юріївна.  

 

 

В. о. директора                              (підписано)                    Г. Марюхно 
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         Додаток 1 

         до листа ПОЦТКУМ 

         від 27.08.2019 № 01-14/288 

 

 

Рекомендації щодо участі у Х обласній  

 краєзнавчій конференції учнівської молоді 

 «Полтавщина - земля моя свята» 
 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Полтавщина – земля 

моя свята» проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської 

молоді, залучення її до пошукових та наукових досліджень. Завданнями 

конференції є: 

- широке залучення учнівської молоді до пошукової краєзнавчої роботи; 

- патріотичне  виховання учнівської молоді через вивчення природи, історії 

та культурної спадщини рідного краю; 

- підтримка талановитих юних краєзнавців, сприяння їх самореалізації та 

стимулювання творчої діяльності; 

- сприяння подальшому розвитку краєзнавчого руху серед учнівської 

молоді;  

- обмін досвідом і популяризація експедиційних форм туристсько-

краєзнавчої роботи. 

У матеріалах, які потрібно надіслати до 15.10.2019 р. на електронну  адресу 

Центру poltavatourcenter@gmail.com з темою повідомлення «Конференція-2019», 

висвітлюються конкретні окремі питання за темою досліджень, фіксується 

пошуково-краєзнавчий та науковий пріоритет автора. Зміст рукопису повинен 

презентувати результати пошуково-дослідницької роботи вихованців (учнів) за 

обраною краєзнавчою темою. 

Рекомендована структура: 

 вступ, актуалізація теми; 

 основна частина; 

 висновки та рекомендації; 

 список літератури. 

Матеріали не повинні перевищувати 4 сторінок тексту формату А-4, шрифт 

Times New Roman – 14 pt , інтервал – 1,5, усі поля 2 см. Назва статті (заголовок) 

друкується великими літерами по центру; нижче, з правого краю – дані про 

виконавців (прізвище, ім’я окремих учнів, вихованців, клас, назва об'єднання 

учнів, навчальний заклад, населений пункт, район), дані про керівника роботи 

(прізвище та ініціали, посада, контактний телефон); далі через два рядки – текст 

дослідження.  

Посилання на використану літературу та джерела у тексті подаються у 

квадратних дужках із зазначенням конкретної сторінки, на якій вміщено наведену 

у статті інформацію, а список подається наприкінці статті за алфавітом. 

Організатори конференції залишають за собою право відбирати роботи для 

публікації у збірнику матеріалів. 
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Орієнтовний зміст пошуку за напрямами: 

Історичне краєзнавство. Юні дослідники презентують результати 

вивчення історії рідного краю від найдавніших часів до сьогодення, генеалогічних 

та біографічних досліджень, вивчають пам’ятки історії та культури рідного краю, 

дослідження соціальної історії краю, церкви як освітньо-культурного осередку 

рідного краю тощо.  

Рекомендуємо звернути особливу увагу на висвітлення подій  Української 

революції 1917-1921 років, дослідження вкладу історичних постатей 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.  

Археологічне краєзнавство. Учасники вивчають історичне минуле рідного 

краю, на основі речових пам’яток проводять польові та лабораторні (кабінетні) 

дослідження, здійснюють експедиції, співпрацюють з музеями археології, 

висвітлюють проблеми розвитку археології в Україні. 

Екологічне краєзнавство. У рамках цього напряму учасники звітують про 

дослідження природоохоронної історії рідного краю, екологічні проблеми 

місцевості, екологічне законодавство, природні ресурси, зв’язок екології та 

охорони здоров’я, розвиток екологічної культури, екотуризму, ознайомлюють із 

розробленими екологічними туристськими маршрутами та екскурсіями тощо. 

Географічне краєзнавство. Учасники презентують результати  досліджень 

природних умов, природних ресурсів, природно-територіальних комплексів 

рідного краю, звітують про виявлення та облік пам’яток природи, описують 

територіальні особливості розміщення промислового виробництва, сільського 

господарства, населення, транспорту, характеризують демографічну ситуацію у 

своїй місцевості, антропогенні зміни природного середовища тощо. 

Фольклор і етнографія. У рамках напряму юні краєзнавці вивчають 

традиційні свята і обряди, побутову культуру, народні ремесла та промисли, 

народну творчість, медицину і педагогіку, ігри та забави, проводять дослідження 

давніх музичних інструментів, історії будівництва, традиційного 

природокористування. Пошуково-дослідницька робота може бути спрямована на 

запис легенд, дум, створення етнографічних словників, пропагування народної 

творчості (фольклорних свят, народних обрядів свого краю). 

Вимоги до виступу на конференції. На виступ доповідачам відводиться до 

7 хвилин. Доповідачі можуть використовувати будь-який вид наочності: 

фотографії, графіки, діаграми, відеофільми, аудіозаписи, електронні презентації, 

археологічні, геологічні та етнографічні знахідки, інший матеріал. Виклад 

матеріалу має бути чітким та логічним.  



Додаток 2 

до листа ПОЦТКУМ  

від 27.08.2019 № 01-14/288 

 

Заявка 

на участь у Х обласній краєзнавчій  

конференції учнівської молоді «Полтавщина - земля моя свята» 

 

______________________________________________________________ 
район /місто/ОТГ 

 

№ 

п/п 

Напрям 

краєзнавчого 

дослідження 

(секція 

археологічного, 

історичного 

краєзнавства, 

фольклору та 

етнографії, 

географічного та 

екологічного 

краєзнавства) 

Доповідач, 

ПІБ 

(повністю) 

Заклад  

освіти 

Клас 

(гурток) 

Тема 

пошуково-

дослідницької 

роботи 

ПІБ, посада, 

контактний 

телефон 

керівника 

пошуково-

дослідницької 

роботи  

(повністю) 

       

       

       

       

       

 

Керівник делегації       _________          _________________________ 
Підпис                           Прізвище, ім’я, по - батькові повністю   

    телефон мобільний, електронна адреса керівника 
  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 


