
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про ХХХІ обласну краєзнавчу конференцію 

учнівської молоді «Мій рідний край» 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край» 
заснована і проводиться комунальним закладом «Запорізький обласний 
центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради 
(КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР) і є підсумковою складовою обласного етапу Всеук-
раїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина 
- Україна» туристсько-краєзнавчих напрямів і Всеукраїнської туристсько-
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України». 

Мета: підведення підсумків пошуково-дослідницької краєзнавчої ро-
боти учнівської молоді, проведеної у поточному році. 

Завдання : 
- активізація патріотичного виховання учнівської молоді через ви-

вчення природи, історії та культурної спадщини рідного краю; 
- широке залучення учнівської молоді до пошукової краєзнавчої ро-

боти; 
- обмін досвідом і популяризація експедиційних форм туристсько-

краєзнавчої роботи; 
- знайомство з кращим досвідом пошукової краєзнавчої роботи уч-

нівської молоді Запорізької та інших областей України; 
- створення умов для розвитку обдарованої молоді. 

Місце і термін проведення: 
Конференція проводиться 9-10 грудня 2011 р. у приміщенні КЗ «ЗО-

ЦТКУМ» ЗОР. 

Керівництво конференції: загальне керівництво здійснює управління 
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, безпосередню 
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підготовку та проведення обласної конференції учнівської молоді здійснює 
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Учасники конференції: учні загальноосвітніх шкіл і вихованці поза-
шкільних закладів, студенти вищих учбових закладів І-ІІ ступенів акреди-
тації Запорізької області, що стали призерами та лауреатами ІІ (обласного) 
етапу конкурсу пошукових і науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської 
експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» 
за зазначеними напрямками. 

Секції конференції: 
Історико-археологічна: 
- «Козацькому роду нема переводу»; 
- «З попелу забуття»; 
- «Славні імена земляків»; 
- «Історія міст і сіл»; 
- «Живи, Земле», у частині відновлення історичної та культурної 

спадщини. 
Природнича: 
- «Заповідними стежками рідного краю» 
- «Географія рідного краю»; 
- «Геологічними стежками України»; 
- «Живи, Земле», у частині виявлення, вивчення та збереження при-

родного багатства рідної землі; 
Етнологічна: 
- «Живи і возрадуйся, роде наш красний»; 
- «Із батьківської криниці»; 
- «Духовна спадщина мого роду»; 
- «Рідного слова краса і співучість»; 
- «Культурна спадщина мого народу». 

Умови участі у конференції: 
На конференцію направляються делегації від району (міста) за нака-

зом управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 
та викликом КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. Обов'язковою умовою участі у конфе-
ренції має бути підготовлений виступ на секціях за напрямками Всеукраїн-
ських експедицій учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина -
Україна» та «Історія міст і сіл України». 

До складу делегацій від районів входять окремі виконавці та предста-
вники творчих груп (у кількості не більше 2-х учнів), роботи яких стали 
призерами та лауреатами в поточному році. 

Організатори конференції зацікавлені в тому, щоб керівниками деле-
гацій від районів були вчителі, які безпосередньо керували підготовкою 
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творчих робіт і виступів учасників конференції або представники відділів 
освіти рай(міськ)держадміністрацій, відповідальні за краєзнавчу роботу. 

Делегації надають такі документи: 
1. Іменна заявка на участь у конференції (здається при реєстрації де-

легації, див. додаток 1). 
2. Тези доповіді у паперовому та електронному вигляді (надаються 

голові журі секції до початку роботи секції). 
3. Електронна презентація виступу чи інший електронний матеріал 

(надаються голові журі секції до початку роботи секції на СБ-
К/КШ чи БУБ-К/КШ, за наявністю). 

Доповідачам для виступу на секції надається до 10 хвилин і 5 хвилин 
для відповідей на запитання членів журі та учасників секції. 

Тези доповідей учасників конференції увійдуть до збірки друкованих 
матеріалів конференції (за наявністю фінансування). 

Підведення підсумків конференції: 
Підсумки будуть підводитись окремо в кожній секції протягом однієї 

години після закінчення роботи секції. 
Кращі доповідачі за рішенням експертної оцінки журі будуть наго-

роджені дипломами конференції. 

Проживання та харчування: Конференція проводиться у приміщенні 
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. Обід (за попередніми заявками) - в їдальні ЗНВК 
№20 м. Запоріжжя. Проживання - на т/б «Дніпрянка» (згідно прейскуран-
та). 

Фінансування: проїзд учасників та керівників, харчування, добові, 
оплата проживання - за рахунок організації, що відряджає делегацію. 

Витрати на підготовку і проведення конференції за рахунок КЗ «ЗО-
ЦТКУМ» ЗОР. 

Координатор конференції: 
Жаков О.В., зав. туристсько-краєзнавчого відділу КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР 
Телефон: (061) 224-24-71 
Факс: (061) 224-02-71 
е-таіі: кгау_20СІкиш@икг.пеІ 

госікит.исог.иа 
Адрес: вул. Немировича-Данченка 46-А, м. Запоріжжя, 69091. 
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Додаток 1 
Іменна заявка 

на участь в обласній краєзнавчій конференції 
учнівської молоді „Мій рідний край" 

делегації 
район / місто / 

Секція Назва Прізвище, Назва Школа, Клас Керівник 
напряму ім'я доповіді заклад П.І.Б. 

Історико-
археологічна 
Етнологічна 
Природнича 

Необхідні технічне обладнання: відеопроектор. 
(непотрібне викреслити) 

Керівник делегації 
прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 

Начальник рай/міськ ВО ( ) 
підпис прізвище 

МП 

Додаток 2 
Вимоги до оформлення тез доповіді 

Усі тези виконуються на стандартних аркушах А-4 (210 х 297), офор-
млення аркушів одностороннє, текст друкується на принтері (шрифт Тішез 

Кошап -14 рі з 1 інтервалом, усі поля 2 см. Ілюстративний матеріал 
(фотографії, мапи, графіки, схеми, малюнки, діаграми) повинен бути не бі-
льше стандартних аркушів, виконаний у чорно-білому варіанті (крім ко-
льорових фотографій), знаходитись у тексті, бути пронумерованим і мати 
зноску в текстовій частині тез. Фотографії повинні бути в оригіналі чи ко-
пії на фотопапері. 

На першому аркуші в першому рядку по центру дається назва доповіді 
(напівжирним шрифтом), нижче прізвища та ініціали керівника та вико-
навців, у тому числі і доповідача, ще нижче місце навчання та роботи ви-
конавців (курсивом). Далі через два рядки йде текст тез доповіді. Рекоме-
ндований об'єм тез до 5 сторінок разом з ілюстраціями та літературними 
джерелами. 

Тези доповідей, які не будуть відповідати вимогам до оформлення, не 
будуть друкуватися в збірнику тез конференції. 

Рекомендована структура роботи: 
- вступ, актуалізація теми; 
- основна частина; 
- висновки та рекомендації; 
- список літератури. 
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