ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА, ЕКСКУРСІЙ І
СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ПРИМІРНІ УМОВИ
ОБЛАСНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИСВЯЧЕНОЇ
80 РІЧНИЦІ ПРОГОЛОШЕННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКА УКРАЇНА – ШЛЯХ ДО ДЕРЖАВНОСТІ
“І все ж перед Богом схиляю я коліна
за те, що Вкраїна Карпатська була,
що є на планеті Карпатська Вкраїна, любім її, браття, вона ще мала.
Любім не за гроші й за сині волошки,
А просто за те, що вона у нас є…
Стоїть наодинці із Богом Волошин,
І Бог до Вкраїни обличчям стає”…

Петро Скунць “Карпатська Вкраїна”
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Карпатська Україна 1938–1939 р. – доленосна подія в житті всього українського
народу. Невеликому Закарпатському краю судилось відіграти вагому роль в історії
українського державотворення. Навіть короткотривале існування цієї держави стало
символом національних прагнень всього українського народу. Адже певні події, а
також вчинки окремих людей можуть переважити навіть наступ багаточисельної армії
і вдихнути нове життя в національну ідею. Таким видається постання Карпатської
України, яка заявила на весь світ про наміри українців жити у самостійній соборній
державі.
Карпатська Україна як держава проіснувала недовго, проте заявила світові про
волелюбність українського народу, залишила свій слід в українській історії.
Підтвердила, що Закарпаття є українською землею, а українці цього краю –
невід’ємною частиною великої української нації.
2. МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Сприяти патріотичному вихованню учнівської молоді у процесі формування
їхнього світобачення щодо подій Карпатської України; відновлення історичного та
політичного спадку Карпатської України в свідомості молодої генерації українців.
3. КЕРІВНИЦТВО КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Загальне керівництво підготовкою та проведенням конференції покладається на
Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді за
сприяння департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

4. ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Дослідити маловідомі сторінки минулого Закарпаття.
2. Розкрити історичні передумови виникнення і поширення національновизвольного руху на Закарпатті.
3. Всебічно розглянути значення Карпатської України для становлення
національної державності.
4. Усвідомити свою причетність до націо та державотворення в сучасному
вимірі.
5. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції запрошуються учні закладів загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної освіти Закарпатської області
6. ПРОГРАМА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

Програма конференції передбачає роботу секцій за такими напрямами
досліджень:
– Міжнародне становище Закарпаття після Першої Світової війни;
– Історико-політичні передумови Карпатської України;
– Карпатська Україна – боротьба за незалежнсть;
– Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України;
–Августин Волошин: від священика до президента;
– Карпатська Україна в персоналіях;
– Культурно-мистецький розвиток за часів Карпатської України
Конференція проводиться у два етапи.
І етап (заочний) – до 1 грудня 2018 року, учасники подають роботи у
Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
Матеріали подаються особисто, чи надсилаються поштою на адресу 88000, м.
Ужгород, вул. Висока, 8, або на електронну адресу zakcentour@gmail.com з
поміткою „Карпатська Україна”.
До 28 лютого 2019
року журі здійснює оцінку поданих пошуководослідницьких краєзнавчих робіт та визначає переможців першого етапу конференції.
Вимоги до оформлення пошуково-дослідницької роботи:
- одностороннє оформлення на аркушах А-4, обсяг текстового матеріалу – до 20
сторінок, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5;
- на титульному листі вказується назва роботи, напрям дослідження, дані про
виконавця (виконавців) (повністю прізвище, ім’я учня, (вихованця), клас (група), назва
об’єднання учнів, назва навчального закладу, місто (село), район, область), дані про
керівника пошукової роботи (повністю прізвище, ім’я по батькові, посада, контактний
телефон).

Робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків та
рекомендацій, списку літератури та архівних джерел, відомостей про осіб, що надали
інформацію, додатків.
Ілюстративний матеріал (фотографії, карти, графіки, схеми, діаграми, малюнки
тощо) повинен бути пронумерованим і мати посилання у текстовій частині роботи.
ІІ етап (очний) – березень 2019 року
На другий етап (очний) конференції організатори запрошують авторів кращих
робіт у кожній секції.
Для участі у другому етапі (очному) конференції запрошені автори (авторські
колективи) подають організаторам тези своїх пошуково-дослідницьких робіт для їх
публікування у збірнику пошуково-дослідницьких робіт конференції.
Вимоги до оформлення тез пошуково-дослідницької роботи:
- обсяг 2-3 аркуша А-4, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5;
- у першому рядку, по центру, вказується назва пошуково-дослідницької роботи,
нижче, з правого краю – дані про виконавців (повністю прізвище, ім’я учня,
(вихованця), клас (група), назва об'єднання учнів, назва навчального закладу, місто
(село), район, область), нижче, з правого краю – дані про керівника пошуководослідницької роботи (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний
телефон), далі, через два рядки, – текст тез.
Програма очного етапу конференції передбачає захист пошуково-дослідницьких
робіт по секціях.
Доповідачам надається до 7 хвилин для виступу. Під час захисту допускається
використання наочності: фотографії, слайди, відеофільми, аудіозаписи, карти, схеми,
діаграми, археологічні та етнографічні знахідки, інші матеріали.
Пошуково-дослідницькі роботи та тези робіт виконуються українською мовою.
7. ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки роботи конференції підводить журі у відповідних секціях та оголошує
на пленарному засіданні.
Відповідно до рішення журі конференції, визначаються автори кращих робіт у
кожній секції, які нагороджуються грамотами, дипломами департаменту
облдержадміністрації, Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та
спорту учнівської молоді.
8. ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на проїзд учасників другого етапу (очного) конференції до місця
проведення конференції і в зворотному напрямку здійснюються за рахунок організації,
що відряджає.
Витрати на підготовку та проведення конференції, харчування учасників,
підготовки збірки пошуково-дослідницьких робіт здійснюються за рахунок коштів
Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді і
залучених коштів.

