
Проект положення 

проведення Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічної конференції 

учнівської та студентської молоді  

«Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть» 

 

І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації, участі та проведення 

Всеукраїнської етнологічної конференції учнівської молоді  «Лиш те в народі 

буде жити, що серце серцю передасть», організаційне, методичне та 

матеріальне забезпечення. 

2. Мета та завдання Конференції 

Конференція проводиться з метою виховання ціннісного ставлення 

особистості до етнокультурної спадщини українського народу; формування у 

молодого покоління почуття любові до Батьківщини, поваги до народних 

звичаїв, традицій, духовних цінностей нашого народу. 

 Завданнями Конференції є: 

популяризація краєзнавчих знань про етнокультуру  України; виявлення 

та підтримка обдарованих вихованців, створення умов щодо стимулювання їх 

подальшої дослідницької діяльності; формування активної громадянської 

позиції щодо збереження об'єктів матеріальної культури. 

зміцнення дружніх творчих зв'язків між дітьми та молоддю, педагогами, 

науковцями областей України; 

видання збірки тез кращих краєзнавчо-дослідницьких робіт учасників 

Конференції; 

3. Конференція проводиться щороку. 

4. Загальне керівництво підготовкою Конференції здійснюють 

Міністерство освіти і науки України та департамент освіти і науки Івано-

Франківської 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 Івано-Франківський обласний центр туризму та 

краєзнавства учнівської молоді. 

5. Для організації, проведення Конференції та підведення підсумків 

створюється Організаційний комітет, склад якого затверджується. 

Міністерством освіти і науки України та Редакційна колегія, що затверджується 

наказом департаменту освіти науки, та молодіжної політики  Івано-Франківської 

облдержадміністрації. 



6. Організаторами на основі цього Положення розробляються Умови, згідно 

яких визначаються напрями роботи Конференції, місце та строки її проведення . 

II. Учасники Конференції 

          1.Учасниками Конференції є вихованці (гуртківці) учні закладів освіти. 

До участі в Конференції запрошуються делегації районів (міст) Івано-

Франківської області та  інших регіонів України.  

2.Керівники делегації несуть відповідальність за безпеку життя і здоров'я 

учасників у дорозі, а також підчас проведення Конференції у межах своєї 

компетенції. 

Ш. Порядок проведення Конференції 

1. Учасники Конференції до 15 вересня подають на електронну адресу 

Івано-Франківського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді  if.oblpnz@gmail.com попередні заявки та матеріали доповідей в 

електронному вигляді. 

2. Конференція проводиться в два етапи: 

перший етап - (заочний) проводиться до 01 жовтня п.р., під час якого 

редакційною колегією проводиться попередній розгляд краєзнавчо-

дослідницьких робіт учасників Конференції; 

другий етап - (очний) передбачає авторську презентацію краєзнавчо- 

дослідницької роботи. 

Програма Конференції передбачає пленарні засідання та роботу секцій. 

Для виступу учаснику буде надано до 7 хвилин, для відповідей на запитання 

керівників секції - до 3 хвилин. 

 Краєзнавчо- дослідницька робота повертається автору після закінчення 

роботи секцій. 

            Конференція передбачає роботу секцій за такими напрямами  

краєзнавчих          досліджень: 

1.  Традиції, звичаї та обряди українського народу. 

2. Український побут, народні ремесла, художні промисли. 

3. Традиційне вбрання українців. 

4. Народна архітектура та її стилі. 

5. Говірка, наріччя та діалект. 

Вимоги до оформлення пошуково-дослідницької роботи. Односторонній 

друк на аркушах А-4, обсяг текстового матеріалу – 7-10  сторінок, шрифт Times 

New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5. На титульному листі вказується назва роботи, 

напрям краєзнавчого дослідження, дані про виконавців (виконавця) (прізвище, 

ім’я учня, вихованця (повністю), клас, назва об’єднання учнів, навчального 

закладу, місто (село), район, область), дані про керівника пошукової роботи 

(прізвище, ім’я по батькові (повністю), посада, контактний телефон). Робота 
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повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків та рекомендацій, 

списку літератури та архівних джерел, відомостей про осіб, що надали 

інформацію, додатків. Ілюстративний матеріал (фотографії, карти, графіки, схеми, 

діаграми, малюнки тощо) повинен бути пронумерованим і мати посилання у 

текстовій частині роботи. 

 Вимоги до оформлення тез пошуково-дослідницької роботи. 

 Обсяг 1-2 аркуша А-4, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5. В  

першому рядку по центру вказується назва пошуково-дослідницької роботи 

нижче, з правого краю - дані про виконавців (прізвище, ім’я окремих учнів, 

вихованців, клас, назва об'єднання учнів, навчального закладу, місто (село), район, 

область), дані про керівника пошуково-дослідницької роботи (прізвище, ім’я, по 

батькові повністю, посада, контактний телефон), далі через два рядки – текст тез. 

Пошуково-дослідницькі роботи та тези робіт виконуються українською мовою. 

3. Редакційна колегія залишає за собою право відбору надісланих робіт для 

участі у Конференції та рекомендує (чи не рекомендує) до другого етапу окремі 

роботи. 

IV. Документація та строки її подання 

1. За викликом організаторів делегація прибуває до місця проведення 

зазначеного заходу. Після прибуття на місце керівник делегації подає до 

Організаційного комітету наступні документи: 

- копію наказу установи, що відряджає делегацію на участь у Конференції; 

- заявку на участь у Конференції (згідно з додатком); 

- документ, який посвідчує особу учасника Конференції (паспорт, 

свідоцтво про народження, учнівський, студентський квиток тощо); 

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

2. Використання та обробка персональних даних здійснюються 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

V. Підведення підсумків 

Підсумки роботи Конференції підводяться у відповідних секціях та 

оголошуються на закритті заходу. 



VI. Порядок прийому делегацій та фінансування 

1. Порядок прийому делегацій (перевезення, проживання, харчування), 

визначається щороку організаторами з урахуванням організаційних та 

бюджетних можливостей у поточному фінансовому році. 

2. Витрати на організацію та проведення Конференції здійснюються в 

межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством 

України. 

 

 

 

Додаток   

 

Заявка 

на участь у 

Всеукраїнській  етнологічній конференції 

«Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть…» 

 

____________________________________ 

район (місто, ОТГ), область 

 

 

№  

п/п 

П.І.Б.,  

клас,  

назви 

учнівського 

об’єднання, 

навчального 

закладу 

П.І.Б., 

посада 

керівника 

статті  

Тема статті  Назва секції Контактні 

номери 

телефонів 

(моб., 

стаціонар.), 

електронна 

адреса 

      

 

 


