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На № ______ від ____________
Керівникам органів управління
освітою
Директорам закладів інституційного
догляду та виховання дітей
(інтернатного типу) обласного
підпорядкування
Директорам закладів позашкільної
освіти

Направляємо лист Українського державного центру
національнопатріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від
26.04.2022 № 106 щодо проведення Всеукраїнської краєзнавчої конференції
учнівської молоді «Діти і війна: сучасний вимір» (додається).
Просимо розглянути можливість участі у заході, направити краєзнавчодослідницькі роботи відповідно до Умов та повідомити про участь методиста
закладу Кожух Любов Іванівну за телефоном 096 5997425.
В. о. директора

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

Міністерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ,
КРАЄЗНАВСТВА І ТУРИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
вул. П. Пестеля, 5-7, м. Київ, 01135, тел/факс: (044) 531-19-98, 531-90-68
Поштова адреса: Київ-135, а/с 190
е-mail: center.patriotua@gmail.com, https://patriotua.org
Код ЄДРПОУ 02124568
____________________________________________________________________
26.04.2022 № 106
Директорам обласних та Київського міського
центрів національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді
Шановні колеги!
Відповідно до пункту 245 Плану Всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік
(наказ МОН від 15.12. 2021 №1379) у червні 2022 року (дата буде оголошена
пізніше) Український державний центр національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді та КЗ «Харківська обласна станція
юних туристів» в online форматі будуть проводити Всеукраїнську*
краєзнавчу конференцію учнівської молоді «Діти і війна: сучасний вимір»
(далі – конференція). Посилання буде розіслано учасникам за два дні до
проведення зазначеного заходу.
Конференція буде проводитися відповідно до Умов, що дадаються.
До участі у конференції будуть запрошені учні, вихованці - автори
краєзнавчо-дослідницьких робіт та науково-педагогічні керівники, які до 25
травня ц.р. направлять організаторам свої дослідження (електронна адреса:
stkharkov@ukr.net). Більш детально з умовами конференції можна
ознайомитися на сайті КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»
st.kharkov.ua
Регламент конференції та назви секцій будуть оголошені учасникам за
тиждень до початку.
Для доповіді учасникам надається 5-7 хв. та до 2 хв. для реплік, діалогу з
ровесниками, науковцями тощо. Якщо під час доповіді використовується
презентація, вона має бути до 5 слайдів без додавання аудіо та відео.

За додатковою інформацією просимо звертатися до КЗ «Харківська
обласна станція юних туристів» (Ірина Скриль, тел. (050) 403 62 29, (097) 073
18 63).

В.о. директора

Андрій ЛІСОТА

Наталія Майдебура
(044) 238 06 67

*У 2021 році планувалося проведення Міжрегіональної конференції.

Додаток до листа УДЦНПВКТУМ
від 26.04.2022 № 106
Умови
проведення Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді
«Діти і війна: сучасний вимір»,
присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей
1.Загальні положення
Вісім років Україна потерпає від російської агресії, що послаблює
економіку та гальмує інтеграційні процеси. Але війна не вимірюється лише
економічними чи іншими матеріальними чинниками. Коли йдеться про війну,
якою охоплена вся Україна, то найперше страждають люди, а найвразливішими
у цих складних процесах є діти.
За час війни з 2014 року уже виросли діти, в житті яких завжди була
війна, які вміють за звуками обстрілів розрізняти типи снарядів і мін, знають,
що ввечері не можна включати світло тощо. Вони бачили і відчували на собі всі
жахи військових дій, багато з них втратили рідну домівку, були вимушені
переїхати в інші регіони. Тому свідчення дітей цінні для збереження історичної
правди.
Основною метою Конференції є формування громадянської позиції
дітей та молоді засобами краєзнавчо-дослідницької роботи з відтворення
хроніки подій очима дітей, їх думки, емоції, висновки.
Основні завдання Конференції:
– вивчення подій російсько-української війни як на Сході України, так і в
інших регіонах країни;
– привернення уваги громадянського суспільства, міжнародних
гуманітарних організацій, волонтерських спільнот до проблеми «діти і війна»;
– поглиблення знань дітей та молоді з історії свого краю, складних
суспільно-політичних процесів сучасності;
– увічнення пам’яті про подвиги захисників Батьківщини;
– удосконалення пошукової, просвітницької роботи закладів освіти
України;
– висвітлення волонтерської військово-патріотичної діяльності закладів
освіти України;
– сприяння підвищенню ролі родинного виховання, поглиблення духовної
єдності поколінь.
1. Організатори Конференції
Організаторами Конференції виступають Український державний центр
національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської
молоді МОН України, Департамент науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації, Комунальний заклад «Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської обласної ради, за участі обласних, Київського

міського центрів національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму
учнівської молоді.
Безпосереднє проведення Конференції покладається на КЗ «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.
2. Учасники Конференції
До участі в Конференції запрошуються учні закладів загальної середньої,
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти України.
Склад делегації – до 3-х учні (вихованці), які є авторами дослідницьких
робіт.
3. Зміст Конференції
Учасники Конференції досліджують проблеми стосовно:
дітей із районів бойових дій;
дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів;
внутрішньо переміщених дітей;
дітей, вимушених проживати у «сірій зоні»;
дітей окупованих територій;
дітей – членів сімей воїнів, які загинули (пропали безвісти) або
померли внаслідок участі в у бойових діях;
дітей – членів сімей учасників бойових дій;
дітей – членів сімей діючих військовослужбовців.
4. Термін проведення Конференції
Проведення Конференції планується у червні 2022 року в режимі
онлайн (дата проведення буде оголошена додатково).
5. Порядок проведення Конференції
Для участі у Конференції учасники до 25 травня 2022 року надсилають
на електронну пошту краєзнавчого відділу Комунального закладу «Харківська
обласна станція юних туристів»: stkharkov@ukr.net з обов’язковою поміткою
«Діти і війна: сучасний вимір» такі матеріали:
1. Текст роботи (відповідно до вимог).
2. Попередню заявку (форма – додаток 1).
Вимоги до роботи:
• Мова публікації – українська;
• Назва роботи друкується великими літерами по центру, кегль – 14. Дані про
авторів розміщуються нижче – вирівнювання по центру. Вказується: прізвище
та ім’я автора без скорочень, заклад освіти, область, назва населеного
пункту(міська, селищна, сільська рада). Дані про керівника (керівників) роботи
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада.•
Обсяг основного тексту – до 10 сторінок тексту формату А4.
 Текстовий формат – Times New Roman;
 Розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; поля всюди – 2 см;
вирівнювання – по ширині;

 Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: номер джерела та

сторінка(и) напр.: [1, с. 14].
 Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку або
порядку цитування.
 Всі фото матеріали, рисунки подаються у додатку.
Кількість наданих матеріалів від територіальних одиниць (міських,
селищних, сільських рад) Харківської області та інших регіонів України до
заочного етапу Конференції необмежена. На очний етап Конференції
запрошуються делегації від міських, селищних, сільських рад Харківської
області, інших регіонів України за викликом організаторів після підведення
підсумків заочного етапу.
Під час Конференції доповідачам надається до 7 хвилин для виступу.
Додаток 1
Заявка
на участь у Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської
молоді «Діти і війна: сучасний вимір», присвяченої
Міжнародному Дню захисту дітей
_______________________________________
Область (міська, селищна, сільська рада), заклад освіти

Назва
№
роботи
п/п

Доповідач
(прізвище,
ім’я)

Заклад освіти
(клас, творче
об’єднання,
гурток)

ПІБ, посада
керівника
краєзнавчопошукової
роботи

Телефон,
електронна
адреса
керівника

