
Хмельницька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Управління культури, національностей, релігій та туризму 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 

Хмельницький коледж Університету «Україна» 

З метою підняття національної гідності й  актуалізації патріотичного та естетичного 

виховання учнівської молоді,  

кафедра «Документознавства та інформаційної діяльності»  

проводить творчий конкурс з краєзнавства для учнів 9-11 класів ЗОШ Хмельницької 

області та випускників середніх спеціальних закладів  

з 01.12.2015 р. по 10.04.2016 р. 

Назва конкурсу: «Стежками відомих людей» 

 

Умови конкурсу: Користуючись матеріалами місцевих музеїв або архівів тих родин, з 

яких походить відома людина вашого краю, учні 9-11 класів мають здійснити краєзнавче 

дослідження історії міста, селища, села, а також написати твір у жанрі нарису про 

видатну людину (відомого письменника, вченого, дослідника, архітектора, героя 

трудових звитяг, героя ІІ світової війни, героя Небесної сотні, героя АТО та ін.) й 

надіслати ці матеріали до 10.04.2016 р. на поштову адресу, або на е-mail, вказані нижче. 

 В друкованому або написаному вигляді матеріали надсилаються у одному 

великому конверті. Бажано подати фото відомої людини, про яку написано нарис. 

Відіслати не пізніше 10.04.2016 р. 

 В електронному варіанті матеріали надсилаються у трьох файлах з електронної 

адреси учасника конкурсу, або школи, де навчається учасник конкурсу. Файли 

потрібно друкувати у WORD-редакторі (шрифт-14), які треба назвати таким чином: 

«Історія»; «Нарис»; «Анкета» й прикріпити до листа, надісланого на вказану 

електронну адресу з проханням прийняти матеріали до участі у конкурсі. 

  



 Перелік матеріалів конкурсу, які потрібно надіслати учасникам:  

1). Історія населеного пункту, де мешкає учасник конкурсу, у вигляді історичної довідки 

й твору в художньому стилі (можливо, з епічними елементами (притчі, легенди, 

сказання, спогади)) у прозовій або поетичній формі. Обсяг не обмежується. 

2). Твір-нарис про долю та особливі досягнення відомої людини будь-якого періоду 

історії України, яка походить родом із населеного пункту, де мешкає учасник конкурсу.  

3). Анкету учасника конкурсу за поданою формою.  

Анкета учасника конкурсу 

Прізвище, ім’я та по батькові______________________________________ 
Навчальний заклад:_____________________________________________ 
Вік, клас:_______________________________________________________ 
Поштова адреса:________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________ 
Телефон:_______________________________________________________ 
 
 Переможці (І-ІІІ місце) отримають спеціальні призи та знижку на навчання у 

Хмельницькому інституті соціальних технологій (11 клас) або Хмельницькому коледжі 

Університету «Україна» (9 клас) за будь-якою спеціальністю. Також у конкурсі на 

повних правах можуть брати участь студенти інших навчальних закладів, які отримують 

диплом «молодшого спеціаліста» за спеціальністю і можуть поступати на ІІІ курс 

інституту з метою отримання диплома бакалавра, спеціаліста чи магістра. Результати 

конкурсу та кращі твори переможців будуть надруковані у обласних та районних засобах 

масової інформації. 

Роботи потрібно надсилати до 10 квітня 2016 р. на поштову або електронну адресу 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», де і 

відбудеться нагородження переможців, про що всім учасникам конкурсу буде 

повідомлено.   

Наша адреса: 29009, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2-А. Приймальна комісія. 

Творчий конкурс.  

Телефон для довідок:(0382)70-45-16,097-891-03-36, Е-mail: brovarska.olena@mail.ru Броварська 

Олена Аркадіївна. 

За інформацією про наш заклад звертайтеся на сайт: www.hist.km.ua 

mailto:brovarska.olena@mail.ru
http://www.hist.km.ua/

