
 

  
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Кафедра історії України і методики викладання історії 

Департамент освіти і науки 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Івано-Франківський обласний державний центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Івано-Франківська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців України 

 

 

18 травня 2023 р. проводять 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти 

в умовах Нової української школи»  

 

Мета конференції: розширення знань про історичне краєзнавство як комплексне вивчення історії 

краю і громадський рух, про методику історико-краєзнавчої роботи як одну з важливих його форм у 

закладах освіти; упорядкування досліджень про рідний край, та їх джерельну базу, способи їх 

використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому 

процесі; засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок педагогів, студентів 

та учнів з організації історико-краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в 

закладах освіти; формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, необхідних для 

ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній 

діяльності. 

 

До участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції запрошуємо вчених, молодих 

науковців, викладачів, аспірантів та студентів, вчителів, керівників гуртків закладів вищої, 

професійно-технічної, передвищої, загальної середньої, післядипломної і позашкільної освіти та 

представників громадських організацій. 

 

Матеріали доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику тез доповідей 

конференції. 

 

Конференція буде проводитися за такими напрямами: 

– Концептуальні засади НУШ при вивченні історії рідного краю в закладах освіти: 

виклики та реалії. 

– Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти територіальних громад: зміст та 

особливості. 

– Науково-дослідницька і пошуково-краєзнавча діяльність у закладах освіти: інноваційні 

і традиційні підходи. 

– Формування компетентностей здобувачів освіти через призму історико-краєзнавчих 

досліджень. 

– Місце і роль учителя та керівника гуртка в освітньому середовищі НУШ. 



– Музей закладу освіти як платформа краєзнавчих досліджень у контексті НУШ. 

– Позакласна і позашкільна краєзнавча гурткова робота як засіб національно-

патріотичного виховання учнівської і студентської молоді. 

У конференції передбачається участь науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів 

освіти, представників органів законодавчої і виконавчої влади, наукових інституцій, громадськості, ЗМІ. 

Для участі в конференції необхідно до 11 травня 2023 р. зареєструватися онлайн (через Google-

форму за посиланням: https://forms.gle/PEaaUUtGH4jGSbjA7) або на електронну пошту кафедри історії 

України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (kiu@pnu.edu.ua) та подати тези виступу згідно вимог (додаток 1). 

 

Робоча мова конференції – українська 

E-mail: kiu@pnu.edu.ua          if.oblpnz@gmail.com 

Адреса оргкомітету: кафедра історії України і методики викладання історії факультету історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57  76018, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський обласний державний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул. Нечуя-Левицького 19, м. Івано-Франківськ. 

Контактні телефони: 

тел. (0342) 59–60–06 – кафедра історії України і методики викладання історії; 

(0342) 58–21–56 – Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

0967452643 – Королько Андрій Зіновійович (відповідальний секретар конференції); 

0961717297 – Вороневич Дмитро Петрович; 

0500807580 – Паска Богдан Валерійович. 

 

Просимо зазначену вище інформацію довести до відома керівників закладів освіти та 

представників управлінь освіти органів місцевого самоврядування. 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти 

в умовах Нової української школи» 

(м. Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р.) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь  

Установа  

Посада  

Тема виступу  

Секція  

Форма участі: 

Доповідь, повідомлення 

 

Е-mail, телефон  

Дата заповнення  

 

З повагою, оргкомітет конференції 

mailto:kiu@pnu.edu.ua
mailto:kiu@pnu.edu.ua
mailto:if.oblpnz@gmail.com
tel:+380342596006
tel:+380501976230


Додаток 1 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти 

в умовах Нової української школи» 

(18 травня 2023 р.) 

 

Вимоги до публікацій: 

– обсяг – 4 сторінки; 

– параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5 (30 рядків на сторінці), формат Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, розширення файлу *.doc (текстовий редактор Microsoft Word, 

версії до 2003); 

– поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.; 

– оформлення літератури: список використаних джерел оформлюється згідно з останніми 

вимогами державного стандарту ДСТУ 8302:2015, друкується в алфавітному порядку. Посилання на 

джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок). 

Структура тез доповідей: 

1. Автори (ім’я та прізвище повністю).  

2. Установа, в якій виконана робота. 

3. Назва. 

4. Анотація (2–3 речення мовою оригіналу). 

5. Ключові слова. 

6. Основний текст тез доповідей (вступ, матеріали і методи, основні результати та їх практичне 

значення, висновки). 

7. Список використаних джерел. 

Ілюстрації виконуються якісно в графічних редакторах, розміщуються в тексті та додаються в 

окремих файлах.  

 

Останній термін подачі публікацій – 26 травня 2023 р. 

 

 

Зразок оформлення публікації 

Дмитренко В. С. 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. 

Ключові слова. 

Основний текст. 

 

Список використаних джерел 

1. «Гори говорять» і «Тіні оживають …» Екскурсія студентів-істориків у музеї Галицької 

Гуцульщини [Електронний ресурс]. URL: https://ipmv.pnu.edu.ua/2018/06/20/гори-говорять-і-тіні-

оживають 

2. Гурткова робота. URL: http://tourismcenter.if.ua/category&category_id=6 

https://ipmv.pnu.edu.ua/2018/06/20/гори-говорять-і-тіні-оживають
https://ipmv.pnu.edu.ua/2018/06/20/гори-говорять-і-тіні-оживають
http://tourismcenter.if.ua/category&category_id=6


3. Королько А. Програма «Історичне краєзнавство» (для студентів закладів вищої освіти). 

Основний рівень. Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-

патріотичного напрямів. Збірник програм / заг. ред. М.Ю. Косило, В.Є. Кімакович. Івано-

Франківськ : Фоліант, 2018. С. 77–94. 

4. Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації 

вивчення історії м. Івано-Франківська. Питання історії України. Збірник наукових праць 

кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Чернівці : ЧНУ, 2018. Т. 20. С. 92–96 [Електронний ресурс]. URL: 

http://lib.pu.if.ua:8080/handle/123456789/6403 

5. Мандруємо стежками рідного краю [Електронний ресурс]. URL: https://kiu.pnu.edu.ua/мандруємо-

стежками-рідного-краю/ 

6. Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області [Електронний ресурс]. URL: 

https://lib.if.ua/dbase/pitk.php 

7. Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство. Навчальний посібник. К. : Видавництво Кондор, 2011. 

338 с. 

http://lib.pu.if.ua:8080/handle/123456789/6403
https://kiu.pnu.edu.ua/мандруємо-стежками-рідного-краю/
https://kiu.pnu.edu.ua/мандруємо-стежками-рідного-краю/
https://lib.if.ua/dbase/pitk.php

