
 

 

 

 

 

 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПРАВА І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

ОГОЛОШУЮТЬ 

проведення 

VI обласного історико-краєзнавчого конкурсу 

ВІННИЧЧИНА: СЛАВЕТНІ ТА ВИЗНАЧНІ СТОРІНКИ 
МИНУЛОГО 

Обласний історико-краєзнавчий конкурс «Вінниччина: славетні та 

визначні сторінки минулого» (далі - Конкурс) проводиться з метою 

залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької діяльності, виховання 

поваги та бережливого ставлення до історико-культурної спадщини 

українського народу, природи, історії та культури рідного краю. 

 Конкурсні роботи подаються до 28 лютого 2020 року за адресою: 

konf.fiep@ukr.net, Факультет історії, права і публічного управління, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100.  

 Консультації можна отримати за тел.0672361690 Сергій Андрійович. 

Підведення результатів конкурсу і нагородження переможців відбудеться 

14 березня 2020 р. 

У Конкурсі беруть участь учні закладів загальної середньої освіти 

незалежно від їх підпорядкування, типу та форми власності.  

Учасники Конкурсу надають матеріали, які відображають напрямки, 

передбачені завданнями Конкурсу. 

Подаються індивідуальні та колективні проекти. Детально ознайомитись з 

умовами конкурсу можна на сайті Вінницького державного педагогічного 

університету  імені Михайла Коцюбинського. Розділ: наука університету, 

конференції. 
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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Н А К А З 

25.10.2019  Вінниця      № 543 

 

Про проведення VІ обласного 

історико-краєзнавчого 

конкурсу серед учнів 9-11 класів 

«Вінниччина: славетні та визначні 

сторінки минулого» 

Відповідно до Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 

роки, затвердженої рішенням 31 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26 квітня 2018 

року № 598, п.4.21 Положення про Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 16.09.2016 р. № 

671, згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056,  з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді, активізації освітньої роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів з патріотичного виховання,  розвитку інтересу учнівської молоді до історії Вінниччини, 

історико-краєзнавчої роботи та формування навичок підготовки наукових історичних 

досліджень, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 1 листопада 2019 року до 28 лютого 2020 року VІ обласний історико-

краєзнавчий конкурс серед учнів 9-11 класів «Вінниччина: славетні та визначні сторінки 

минулого». 

2. Затвердити склад організаційного комітету, журі, кошторис     Конкурсу, що додаються. 

3. Затвердити Положення про проведення Конкурсу, що додається. 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад сприяти 

розповсюдженню інформації про Конкурс у закладах загальної середньої освіти області, 

довести її зміст до керівників органів управління освітою об’єднаних територіальних громад.  

ПОЛОЖЕННЯ  

про VІ обласний історико-краєзнавчий конкурс «Вінниччина: славетні та визначні 

сторінки минулого» 

1. Загальні положення 

Обласний історико-краєзнавчий конкурс «Вінниччина: славетні та визначні сторінки 

минулого» (далі - Конкурс) проводиться з метою залучення учнівської молоді до пошуково-

дослідницької діяльності, виховання поваги та бережливого ставлення до історико-культурної 

спадщини українського народу, природи історії та культури рідного краю. 

Завданнями Конкурсу є: 

- поширення кращого досвіду з організації пошуково-дослідницької роботи; 

- підтримка обдарованих юних краєзнавців, сприяння їх самореалізації та стимулювання їх 

подальшої творчої діяльності; 

- патріотична виховна робота з учнями навчальних закладів; 

- поповнення інформаційної бази краєзнавства. 

2. Організація та проведення Конкурсу 



2.1. Подання конкурсних робіт здійснюється до 28 лютого 2020 р. за адресою: 

konf.fiep@ukr.net, або ж листом із записаною роботою на CD/ DVD. 

Факультет історії, права і публічного управління, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,  м. Вінниця, 21100.  

Кількість поданих робіт не обмежується. 

Підведення результатів конкурсу і нагородження переможців 14 березня 2020 р. 

3. Умови участі в обласному Конкурсі 
3.1. У Конкурсі беруть участь учні закладів загальної середньої освіти незалежно від їх 

підпорядкування, типу та форми власності. 

3.2. Учасники Конкурсу надають матеріали, які відображають всі напрямки, передбачені 

завданнями Конкурсу. 

3.3. До конкурсу приймаються оригінальні роботи (плагіат, компіляція не будуть 

враховуватись й до конкурсу допускатися не будуть) 

3.4. Кількість наданих матеріалів від районів (сіл, селищ, міст) Вінницької області не 

обмежена. 

3.5. Час на захист презентації – до 10 хвилин. 

4. Визначення переможців та їх нагородження. 
4.1. Члени журі ознайомлюються з поданими матеріалами, визначають переможців, 

узагальнюють результати підсумковим протоколом. 

4.2. Підсумки Конкурсу підводяться науковцями у відповідних секціях та оголошуються 

на спільному засіданні оргкомітету та журі Конкурсу. 

4.3. За підсумками Конкурсу визначаються переможці за такими номінаціями: 

- давня історія краю; 

- середньовіччя на подільських землях; 

- історичне минуле краю у новий час (до початку Першої світової війни); 

- Подільська земля в роки Першої світової війни та національної революції 1917-1921 

років; 

- історія краю міжвоєнної доби в умовах більшовицького режиму; 

- Поділля в роки Другої світової війни; 

- Вінниччина у другій половині XX століття; 

- сучасний розвиток краю: життя громади, політичні події, визначні події мистецького 

життя; 

- Вінниччина та вінничани у революційних подіях сучасності та боротьбі із зовнішньою 

агресією; 

- проблеми мікроісторії Поділля (історія окремого села, містечка, вулиці, 

підприємства, творчого колективу тощо); 

- обряди і традиції Поділля, усний фольклор; 

- легенди з історії краю, топоніміка (історія походження назв населених пунктів, 

місцевостей, вулиць, географічних об’єктів); 

- діячі освіти, науки та культури, митці, спортсмени, борці за звільнення краю від 

іноземних поневолювачів, державні та громадські діячі, меценати. 

4.4. Вимоги до оформлення матеріалів. 

- Конкурсна робота виконується у форматі презентацій. 

- презентація повинна мати тематичний характер, згідно номінації (див. 4.3 Положення);  

- презентація має містити до 20 – 30 слайдів; 

- до презентації додається її анотація обсягом 2 – 4 сторінки формату А 4, українською 

мовою. Шрифт 14, Times New Roman, 1,15 міжрядковий інтервал. В кінці вказуються 

використані джерела та література, інформаційні ресурси; 

- поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 5 мм (в автоматичному режимі). 

4.5. Рішенням Оргкомітету Конкурсу та журі відзначаються автори кращих пошуково-

дослідницьких робіт, які нагороджуються дипломами, отримують сертифікати, вчителі подяки 

Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.  

4. Виконана робота надсилається на електронну адресу: konf.fiep@ukr.net  

У листі зазначається – Конкурс учнівських краєзнавчих робіт. 

mailto:fiep@ukr.net
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Окремим аркушем (після анотації) вказати: 

- відомості про автора (авторський колектив) і керівника (прізвище, ім’я, по батькові 

автора та наукового керівника із вказівкою населеного пункту, детальну адресу навчального 

закладу (індекс, район, вулиця, будинок, квартира, номер контактного телефону, електронна 

скринька е-mail). 

5. Визначення переможців та їх нагородження 

5.1. Члени журі ознайомлюються з поданими матеріалами, визначають переможців, 

узагальнюють  результати  підсумковим протоколом. 

5.2. Підсумки роботи Конкурсу підводяться науковцями у відповідних секціях та 

оголошуються на спільному засіданні оргкомітету та журі Конкурсу.  

5.3. За підсумками  Конкурсу визначаються переможці за 5-ти номінаціями. 

5.4. Рішенням оргкомітету та журі конкурсу відзначаються автори кращих пошуково-

дослідницьких робіт та нагороджуються дипломами І ступеня – 5 осіб,        ІІ ступеня – 10 осіб, 

ІІІ ступеня – 15 осіб ст., вчителі – грамотами Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації. 

6. Фінансування Конкурсу. 

Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на 

проведення обласного конкурсу «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого». 
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