ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

від 14 січня 2020

м. Ужгород

№__9___

Про підсумки І (регіонального) туру
Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді „Українська
революція: 100 років надії і боротьби”
На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 03.08.2018 № 180 „Про проведення Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби” у грудні
2019 року відбувся І (регіональний) тур Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”. На
конкурс надійшло 30 робіт від закладів позашкільної та загальної середньої
освіти
з
Великоберезнянського,
Виноградівського,
Міжгірського,
Мукачівського районів та міст Ужгород, Мукачево, Хуст.
За напрямами дослідницькі роботи розподілені таким чином:
„Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові” –
4 роботи, „Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової
агресії Росії” – 4 роботи, „Український визвольний рух 1930-х років, періоду
Другої світової війни та у повоєнні роки” – 9 робіт, „Українська державність:
від Революції на граніті до Революції Гідності” – 5 робіт, „Українська
революція – доба національного державотворення” – 8 робіт.
Аналіз надісланих матеріалів свідчить про активну участь учнівської
молоді в пошуково-дослідницькій роботі, вивченні історичних осіб, минулого
та сучасного нашого краю, нашої держави. Переважна частина робіт
присвячена історії Закарпаття від років Першої світової війни до 50-х років
ХХ століття. Декілька робіт присвячено видатним історичним особам: Михайлу
Грушевському, Павлу Скоропадському, В’ячеславу Чорноволу, Любомиру
Гузару. Великий інтерес викликали роботи, присвячені Революції на граніті та
Революції Гідності. Для участі в акції також надійшли роботи, присвячені
революційним подіям 1917 – 1921 років, трагедії Голодомору 1932 – 1933 років,
дисидентському руху в Україні. Частина робіт містить цікаві матеріали, що
розкривають малодосліджені факти з історії нашого краю та держави.
На підставі висновків журі

2

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати І (регіонального) туру Всеукраїнської краєзнавчої
акції учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”
(далі – конкурс), що додаються.
2.
Нагородити
грамотами
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації за І місце переможців конкурсу та їх наукових керівників.
3. Закарпатському центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді (Мошак М. І.):
3.1. Організувати проведення обласної краєзнавчої конференції за
підсумками І (регіонального) туру 8 лютого 2020 року, під час якої здійснити
нагородження переможців.
3.2. Профінансувати видатки для проведення підсумкової обласної
краєзнавчої конференції (кошторис додається).
3.3. Нагородити грамотами Закарпатського центру туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді за ІІ, ІІІ місця переможців конкурсу та їх
наукових керівників.
3.4. Подати до 20 лютого 2020 року для участі в ІІ (Всеукраїнському) турі
Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді „Українська революція:
100 років надії і боротьби” краєзнавчо-дослідницькі роботи переможців
І (регіонального) туру (по одній роботі за кожним тематичним напрямом), які
надіслати Українському державному центру національно-патріотичного
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді .
4. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти:
4.1. Вжити заходів для забезпечення участі переможців конкурсу у
підсумковій обласній краєзнавчій конференції.
4.2. Витрати на відрядження здійснити за рахунок сторони, яка відряджає.
4.3. Взяти до відома, що витрати на харчування учасників конференції
здійснюються за рахунок Закарпатського центру туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді.
4.4. Взяти до уваги, що відрядження учасників здійснюється за письмової
згоди батьків або осіб, які їх замінюють.
4.5. Провести із супроводжуючою особою та учасниками інструктаж із
техніки безпеки та безпеки життєдіяльності з відповідними записами в журналі,
як це передбачено Положенням про організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах та закладах
освіти, затвердженим в Міністерстві освіти і науки України 26.12.2017 № 1669,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за
№ 100/31552.
5. Керівникам закладів освіти продовжувати організаційну роботу щодо
подальшої участі учнів у Всеукраїнській краєзнавчій акції учнівської молоді
„Українська революція: 100 років надії і боротьби”, акцентувати їх увагу на
дотриманні вимог Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
14.01.2020 № 9

Результати
І (регіонального) туру конкурсу Всеукраїнської краєзнавчої акції
учнівської молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби”
Тематичний напрямок: „Український національний визвольний рух 1930-х років,
періоду Другої світової війни та у повоєнні роки”
№
з/п

1

Назва роботи
Національно-визвольний рух
жителів нашого краю
в 40 – 50 роках ХХ століття

2

Тіні забутих історій Другої
світової війни: факти, люди,
пам'ять сучасників

3

Закарпаття на шляху до
державотворення

Автор, керівник
Білак Любомир, учень 10-А класу
Хустської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів №2
Хустської міської ради
Антал Михайло Михайлович
Німець Вікторія, учениця 10 класу
Ставненської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів
Великоберезнянської районної ради
Чурей Наталія Іванівна
Колонич Валентина, учениця
9-А класу навчально-виховного
комплексу „Чепівська
загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад”
Виноградівської районної ради
Тромбола Вікторія Йосипівна

Місце

І

ІІ

ІІІ

Тематичний напрямок: „Дисидентський рух опору комуністичному та тоталітарному
режимові”
№
з/п

1

2

Назва роботи
Право на віру: релігійне
дисидентство на Закарпатті в
радянську добу

Українська Гельсінська
Група. В'язні сумління

Автор, керівник
Ціпар Богдана, учениця 8 класу
Солянської загальноосвітньої школи
І – ІІ ступенів
Великоберезнянської районної ради
Ладані Олександр Олександрович
Сарканич Вероніка, учениця
11 класу Кольчинської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Мукачівської районної ради
Дудинець Ганна Василівна

Місце

І

ІІ

2

Дисидентський Рух Опору
комуністичному та
тоталітарному режимові

3

Проніна Марія, учениця
Міжгірського професійного ліцею
Чикальська Оксана Дмитрівна

ІІІ

Тематичний напрямок: „Боротьба українців проти більшовицької диктатури та
військової агресії Росії”
№
з/п
1

2

3

Назва роботи
Помста за свободу:
національний вимір
Голодомору в 1932 – 1933
роках
Репресії проти діячів
Карпатської України

Знищення московськобільшовицькими окупантами
української інтелігенції

Автор, керівник
Бендзо Ангеліна, учениця 9 класу
Великоберезнянської гімназії
Великоберезнянської районної ради
Савко Оксана Володимирівна
Вака Анастасія, слухач секції
„Історичне краєзнавство”
Хустського позашкільного центру
„Сузір'я”
Прокопів Наталія Вікторівна
Костьо Ростислав, учень 11 класу
Буківської загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Виноградівської районної ради
Роман Віта Володимирівна

Місце
І

ІІ

ІІІ

Тематичний напрямок: „Українська революція – доба національного
державотворення”
№
з/п

Назва роботи

1

Економічна політика уряду
Української Держави гетьмана
Павла Скоропадського

2

Українська революція –
доба національного
державотворення

3

Обличчя Української
революції: роль Михайла
Грушевського у законотворчій
діяльності Української
Центральної Ради

Автор, керівник
Ленітські Сергій, учень 10 класу
Залужанської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів
Мукачівської районної ради
Товт Михайло Михайлович
Рак Петро, учень 10-А класу
Ужгородської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів №6
імені Василя Ґренджі-Донського
Ужгородської міської ради
Данку Калина Іванівна
Керецман Анна, учениця
10 класу Малоберезнянської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Великоберезнянської районної ради
Чянішин Діана Юріївна

Місце

І

ІІ

ІІІ

3

Тематичний напрямок: „Українська державність: від Революції на граніті
до Революції Гідності”
№
з/п

Назва роботи

1

Місто Ужгород та Революція
Гідності

2

Громадянське суспільство і
релігійне життя у контексті
життєтворчості кардинала
Любомира Гузара

3

Українська революція – доба
національного
державотворення

Автор, керівник
Шелепець Олександр, учень
10-А класу Ужгородської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів №7
Ужгородської міської ради
Дзембас Олександр Васильович
Гаврилюк Ольга, учениця
10 класу Великоберезнянської
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів
Великоберезнянської районної ради
Планчак Жанна Михайлівна
Козак Валерія, учениця 11-А класу
Мукачівської спеціалізованої
школи І – ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням окремих
предметів і курсів
Мукачівської міської ради
Дербаль Вікторія Іванівна

Місце

І

ІІ

ІІІ

