
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

НАКАЗ 
 
 
від 03.03.2020р.        № 174 
 

 

Про проведення краєзнавчої 

конференції «Живі історії міста» 

 

 

 З метою виявлення, підтримки та заохочення обдарованої молоді, 

популяризації вивчення історії рідного краю, залучення учнів закладів освіти 

м. Івано-Франківська до історико-краєзнавчої та пошуково-дослідницької 

роботи  

НАКАЗУЮ: 

 1. Директору Івано-Франківського ІФЦТКУМ Р.Лесюку організувати 

та провести 10.04.2020 року на базі Українського ліцею №1 ІІ краєнавчу 

конференцію учнівської молоді «Живі історії міста». 

 2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та Положення 

про проведення краєзнавчої конференції (додаток 2), склад журі (додаток 3) 

та кошторис видатків на проведення конференції (додаток 4). 

 3. Директору Українського ліцею №1 І.Дейчаківському забезпечити 

належні умови для проведення ІІ-ї краєнавчої конференції учнівської молоді 

«Живі історії міста». 

 4. Директорам закладів загальної середньої, професійно-технічної та 

позашкільної освіти м. Івано-Франківська: 

 4.1. Довести до відома вчителів та вихованців інформацію про 

проведення ІІ-ї краєнавчої конференції учнівської молоді «Живі історії 

міста». 

 4.2. Сприяти участі вихованців закладу у краєзнавчій учнівській 

конференції відповідно до вимог Положення (додаток 2). 

 4.3. Забезпечити своєчасне подання заявок в ІФЦТКУМ (вул. Берегова, 

34в, до 20.03.2020р.). 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки М.Смаль. 

   

 

Директор Департаменту освіти та науки   Ігор Максимчук 

 

І.Валько 

53-56-65 



Додаток 1 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від 03.03.2020р. № 174 

 

 

Склад 

організаційного комітету з проведення ІІ-ї краєзнавчої конференції 

учнівської молоді «Живі історії міста» 

 

Ігор Максимчук  - директор Департаменту освіти та науки, голова  

     оргкомітету; 

Маріанна Смаль  -  заступник директора Департаменту освіти та науки,  

     заступник голови оргкомітету; 

Ігор Дейчаківський - директор Українського ліцею №1;  

Роман Лесюк  -  директор МЦТКУМ; 

Олег Войтичук  - методист МЦТКУМ; 

Володимир Половський – вчитель історії Українського ліцею №1; 

Леся Руда   - методист ІМЦ; 

Аліна Скакальська - методист ІМЦ; 

Наталя Павлюк               -  керівник гуртка ІФЦТКУМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від 03.03.2020р. № 174 

 

 

                                      ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ІІ-ї краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Живі історії міста» 

 

1. Загальні положення 

Краєзнавча конференція «Живі історії міста» проводиться 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради спільно з 

Центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Івано-Франківської 

міської ради.  

Обрання теми конференції зумовлене необхідністю донести до 

учнівської молоді розуміння того, що історія, насправді, твориться не якими-

небудь недосяжними для сприйняття міфічними особистостями, а 

звичайними людьми, які живуть з нами по сусідству,  їздять з нами в одному 

громадському транспорті, навчалися чи навчаються з нами в одній школі, 

відвідують ті ж самі вистави чи кінопокази. 

Спілкування з непересічними творцями історії рідного краю чи їхніми 

сучасниками, отримання від них важливих професійних та просто життєвих 

порад дозволить молоді зміцнити віру у власні сили, додасть наснаги в 

опануванні відповідних компетентностей і сприятиме формуванню активної 

громадської позиції. 

Метою конференції є виховання в учнівської молоді любові до рідного 

краю, поваги до старшого покоління та важливості пізнання їх життєвої 

мудрості, усвідомлення можливості змінити своє довкілля на краще 

сумлінною працею та добрими вчинками. 

Основними завданнями конференції є:  

- активізація пошуково-дослідницької роботи учнівської молоді  

закладів освіти міста, побудованої не тільки і не стільки на використанні 

наукових та архівних матеріалів, як на свідченнях безпосередніх творців (чи 

їх сучасників-очевидців) усіх сфер суспільного буття (культури, освіти, 

науки, спорту, економіки, політики тощо);  

- пошук нових форм та методів організації позакласної та гурткової 

роботи; 

 - виявлення, пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді; 

 - всебічне сприяння розширенню кругозору учнів та розвитку 

інтелектуального потенціалу школярів;  

 - розкриття невідомих чи маловідомих фактів із життєвого та 

професійного шляху видатних постатей Івано-Франківська; 

 -  реалізація молоддю творчих здібностей у сфері відеозйомки та 

відеомонтажу. 

 



2. Учасники конференції 

 

До участі в заключному етапі конференції запрошуються вихованці 

закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти             

м. Івано-Франківська віком від 11 до 17 років (індивідуально чи колективно) 

у супроводі педагога (керівника роботи, гуртка, працівника освітнього 

закладу), на якого покладається обов’язок забезпечити збереження життя та 

здоров’я учнів на час проведення конференції. 

 

3. Напрям конференції 

1. Творці сьогодення (дослідження про осіб, що творять історію 

сьогодні). 

2. Творці майбутнього (дослідження про активну молодь, що сміливо 

крокує назустріч інноваціям, змінюючи на краще себе та світ довкола себе). 

 

3. Вимоги до пошуково-дослідних робіт 

 

1. Усі матеріали подаються державною мовою. 

2. Формат науково-дослідної роботи має дві складові: 

2.1. Безпосередньо пошуково-дослідна робота подається у друкованій 

формі (односторонній друк на аркушах формату А-4, обсяг друкованого 

тексту – 10-15 аркушів, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5см., усі 

поля – 20 мм, нумерація наскрізна).  

2.1.2. Структура роботи: титульний аркуш, вступ, основна частина, 

висновки, список використаних джерел та інформація про осіб, що надали 

інформацію,  додатки.  

2.1.3. На титульній сторінці зазначається повна юридична назва та 

адреса закладу освіти, назва роботи, напрям конференції, дані про виконавця 

/виконавців (прізвище, ім’я, по батькові учня чи вихованця, клас чи назва 

гуртка, назва закладу освіти), дані про керівника роботи (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, контактний телефон). 

2.1.4. Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, таблиці, схеми, 

діаграми тощо) повинен бути пронумерований та мати посилання у текстовій 

частині роботи. 

2.2. Відеоробота у довільному жанрі (анімація, короткометражне кіно, 

репортаж, інтерв’ю тощо) тривалістю 5-15 хвилин. 

 

4. Порядок подання робіт на конференцію та її проведення 

 

Заявки подаються за встановленою гугл-формою до 20 березня 2020р., 

а роботи (роздрукований примірник, а також його електронний варіант разом 

з відеороботою на цифровому носії) подаються оргкомітету конференції до 

03 квітня 2020 року включно за адресою: м.Івано-Франківськ вул. Берегова, 

34в або на emeil: if.ctkum@gmail.com . 

mailto:if.ctkum@gmail.com


Заключний етап конференції відбудеться 10 квітня 2020 року у 

приміщенні Українського ліцею № 1 (Калуське шосе,1, м. Івано-Франківськ).   

Реєстрація учасників конференції 10.04.2020р. о   14 год. 00 хв. 

Регламент виступу – до 5 хв. 

Підсумки роботи конференції будуть оголошені на закритті 

конференції. Автори кращих робіт, вчителі, які були керівниками й 

консультантами даних робіт, будуть нагороджені подяками, дипломами та 

грамотами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

Організаційний комітет має право залучити меценатів для вручення 

пам’ятних подарунків та призів учасникам учнівської краєзнавчої 

конференції. 

Критерії оцінки робіт: актуальність, ступінь розкриття теми у текстовій 

частині роботи, технічний та творчий підхід до виконання відеороботи.  

 

Контактною особою з організації та проведення конференції є 

директор ІФЦТКУМ Роман Лесюк (конт. тел. 0972139224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від 03.03.2020р. № 174 

 

 

                Склад журі 

 

Маріанна Смаль  -  заступник директора Департаменту освіти та науки,  

         голова журі; 

Ігор Валько                      – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

Василь Іваночко               - видавець , директор ПП «Лілея.НВ» (за згодою); 

Сергій Адамович              - доктор Історичних наук, професор ПНУ ім. В.  

     Стефаника (за згодою);  

Ігор Дейчаківський  - директор Українського ліцею №1;  

Роман Лесюк    - директор ІФЦТКУМ; 

Олексій Войтичук           -  методист  ІФЦТКУМ; 

Леся Руда     - методист ІМЦ; 

Аліна Скакальська          - методист ІМЦ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 до наказу  

Департаменту освіти та науки  

від 03.03.2020р. № 174  

 

                  Затверджую 

    Директор Департаменту 

       освіти та науки 

 

          Ігор Максимчук 

 

 

Кошторис  

видатків на проведення ІІ-ї краєзнавчої конференції учнівської молоді  

«Живі історії міста» 

 

       

№ 

з/п 

Статті витрат Сума 

грн. 

1 Придбання канцелярських товарів 

(маркери, олівці, ручки, папір, стиплер, папки) 

440,00 

2 Призи для відзначення кращих робіт 500,00 

3 Дипломи, грамоти, подяки 60,00 

 Всього: 1000,00 

 

 

 

Головний бухгалтер ЦБ 

Департаменту освіти та науки    Людмила Харенко 

 

 

Директор ІФЦТКУМ      Роман Лесюк 


