
Департамент освіти Харківської міської ради 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Історичний факультет 

Умови проведення віртуальної краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Мій Харків ‒ моя Батьківщина»

для активу учнівського самоврядування Харкова 

в рамках проекту «Марафон унікальних справ ХМОУС» 

З метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання 

підростаючого покоління започаткована віртуальна краєзнавча експедиція 

учнівської молоді «Мій Харків ‒ моя Батьківщина»

1. Основними завданнями експедиції є:

2. виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до рідного міста,

поваги до народних звичаїв, традицій, духовних, культурних та історичних 

цінностей; 

- формування в учнівської молоді активної громадянської позиції;

- залучення учнів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та

довкілля, етнографічних, історичних об’єктів, а також долучення до науково-

дослідницької роботи; 

- створення умов для оволодіння учнівською молоддю практичними

навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень; 

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні;

- просвітницька діяльність.



2. Цільова аудиторія

Головними бенефіціарами проекту є учні 9-11 класів закладів загальної 

середньої освіти міста Харкова, які цілеспрямовано прагнуть поглибити свої 

знання з історії Харківщини, цікавляться питаннями розвитку культури, освіти, 

архітектури, краєзнавства. 

3. Умови участі в експедиції

Для участі в експедиції учасниками проводиться пошукова, науково – 

дослідницька робота, збір емпіричних даних, фактичних матеріалів, 

статистичної інформації під час самостійних досліджень, майстер-класів, 

круглих столів, конференцій, експедицій, подорожей. 

Експедиція проводиться за напрямами, зміст яких визначається Умовами 

проведення. 

4. Організаційний комітет і експертна рада

4.1 Для організації та проведення віртуально краєзнавчої експедиції  учнівської 

молоді  «Мій Харків ‒ моя Батьківщина» створюється організаційний комітет

(далі − Оргкомітет) із представників історичного факультету Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр краєзнавства імені 

академіка П.Т. Тронька, Координаційної ради Харківської міської організації 

учнівського самоврядування, педагогів-кураторів учнівського самоврядування. 

4.2 Оргкомітет визначає порядок, форми, місце і дату проведення всіх 

етапів проведення віртуальної краєзнавчої експедиції, забезпечує організаційну 

підготовку, інформує про її результати. 

4.3 Оргкомітет має право вносити зміни в порядок проведення віртуально 

краєзнавчої експедиції в разі об'єктивних непередбачуваних обставин. 

4.4 Для оцінювання представлених проєктів, створюється Експертна рада 

із числа науковців та викладачів Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, Центр краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька, членів 



Координаційної ради Харківської міської організації учнівського 

самоврядування. 

5. Порядок проведення

5.1.Конкурс проводиться за номінаціями у два етапи: 

І-й етап – заочний – до 20 травня 2021 року;

-ІІ етап – (презентаційний) нагородження переможців та учасників заходу – до

30 червня 2021 року.

Роботи для участі у першому етапі надсилати на адресу http://

history.karazin.ua/kharkiv-region-motherland.html 

5.2. Під час першого етапу критеріями відбору робіт є ступінь розкриття 

теми, аргументованість доказів, рівень самостійності. 

5.4. Під час відкритих заходів Харківської міської організації учнівського 

самоврядування учасники Конкурсу представляють свої проєкти у формі 

презентації з використанням мультимедійної техніки (до 2-х хвилин). 

5.6. Проєкти-учасники розміщуються в шкільних газетах, сайтах, міської 

учнівської газети «Шкільний Харків», газетах районних  дитячо-юнацьких 

організацій, випусках шкільного телебачення, в контенті навчальних закладів у 

мережах Instagram та  Facebook для інформування громадськості про хід 

реалізації прєкту у міському масштабі. 

6. Напрями експедиції:

1. «Найдавніша історія Харківщини (за результатами
археологічних досліджень)».

2. «Історія та сьогодення Харкова у дзеркалі літератури».

3. «Сімейний фотоальбом: історія моєї сім’ї в історії нашого

міста

4. «Зелене багатство Харківщини: історія парків, садів та
природоохоронних територій».

5. «Скам’янілі свідки минулого: історія Харкова у
пам’ятниках і меморіальних дошках».

6. Мій будинок, моя вулиця, мій район в історії Харкова та
Харківщини



7. Вимоги до оформлення пошукових і науково – дослідницьких робіт

7.1 Робота оформлюється у формі презентації у будь-якому редакторі або

відеопрезентації не більше 10 хвилин. До презентації входять не більше 20 

слайдів, більшість яких повинна містити фотографії та невеличкий 

супроводжуючий текст (не більше 3-4 речень). Фотоматеріали та відеоматеріали 

можуть бути власним доробком автора або взятими з публічного простору, з 

відповідним посиланням. 

7.2 За бажанням, автор може розмістити матеріали своєї презентації або

відеопрезентації в соціальній мережі Instagram з відповідними хештегами. 

7.3 Реєстрація у проекті та надіслання матеріалів відбувається за

допомогою Google-форми на сайті історичного факультету.  

8. Критерії оцінювання конкурсних робіт

8.1. Обґрунтування актуальності ідеї.

8.2. Цілепокладання (конкретність у визначенні мети та завдань).

8.3. Наявність плану реалізації проєкту (із зазначенням термінів

виконання робіт та відповідальних). 

8.4. Визначення очікуваних результатів реалізації проєкту.

8.5. Якість презентації або відеопрезентації: чіткість, логічність і

аргументованість викладу матеріалу під час виступу. 

9. Визначення та нагородження переможців

9.1. За підсумками реалізації проєктів та на підставі рішення експертної

ради Оргкомітет визначає переможців. 

9.2. Переможці отримують сертифікати.

    Канд. істор. наук, доцент 

декан історичного факультету 

 ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Куратор віртуально краєзнавчої експедиції учнівської 

молоді         

«Мій Харків ‒ моя Батьківщина»       Литовченко Сергій Дмитрович 




